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DD. DADES GENERALS

DD1 – Identificació i objecte del projecte.
Es tracta del projecte executiu de “conversió del teatre Sala Augusta en seu del conservatori de musica de
Menorca”
Adreça: Carrer de gracia, 50-52/ Ramon i Cajal, 11. Maó Menorca. CP: 07702
Referencia Cadastral; 8159607FE0185N0001DA i 8159608FE0185N000!XA

DD2 – Agents del projecte.

Promotor
Conselleria d’educació (IBISEC)
NIF: Q0700452F
Crta de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a
07121 Palma
Arquitecte
Josep Llinàs i Carmona
NIF: 37703798-J
NÚM. COL·LEGIAT: 3404-5
Tel. 93.213.10.98 Fax. 93.285.53.69
llinas@coac.net
Av. República Argentina, 62 Entresòl.
08023 Barcelona
Amidaments i pressupost
Miquel Autet i Gubieras
Tel. 679454963
autetgm@vic.cat
C/ Ramada 12, 3A, Vic,
Barcelona

Càlcul d’estructures
Bernuz-Fernandez arquitectes S.L.
Jordi Bernuz i Bertolin
Tel. 932890353
estudijb@coac.es
C/ Santiago Ramón y Cajal 1 Bis, despatx 9-10,
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Càlcul d’instal·lacions
PGI engineering.
Ismael Garcia
Tel. 972222823

ismael.garcia@pgigrup.com
C/Fontajau 42, Baixos, Girona.
Càlcul d’acustica
Mind the sound
Carlos Piqueras
Tel. 931433820

piqueras@mtsound.com
Barcelona, Espanya.

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD1 – Informació prèvia.
El present projecte executiu, desenvolupa el “Projecte bàsic de conversió del teatre Sala Augusta en seu
del conservatori del teatre Sala Augusta en seu del conservatori de musica de Menorca”, redactat per la
Direcció General d’Arquitectura i habitatge, departament d’arquitectura.
Aquest projecte bàsic es basa en un avantprojecte, del que soc autor, que va guanyar el concurs restringit
de l’Avantprojecte arquitectònic del Conservatori professional de Musica de Menorca, l’any 2011.
De l’avantprojecte al projecte bàsic s’han produït canvis lògics en la distribució interior, però el canvi
substancial ha sigut la substitució de l’aparcament de l’avantprojecte per un auditori-sala multifuncional sota
rasant mes o menys a la mateixa situació, per 400 persones, el que implica (1) un replanteix radical de les
sortides d’emergencia (ara mitjançant un túnel sota el carrer per arribar al parc) (2) un increment mes que
considerable de la complexitat estructural, que ara ha de recolzarse en el sostre de l’auditori-sala
multifuncional i estintolarse amb la formació de grans bigues amb una planta alçada, i (3) el disseny d’una
escala o un moviment descendent del públic. Que ha de ser de 12 salvar 12m. D’alçada fins a la platea que
ha de complir normes i requisits funcionals i al mateix temps ser un recorregut capaç d’introduir distracció i
interés en un descens ( o pujada) d’escales equivalent a 4 plantes d’alçada.

MD2 – Descripció del projecte.
2.1 Descripció general del projecte.
A.

Arquitectura del projecte.

A.1.

Caracteristiques.

A.1.1.

La idea directora del projecte (donant per fet que el millor accés, per a la disponibilitat d’espai,
s’havia de produir pel carrer Santiago Ramon y Cajal) es la de generar un espai públic, una plaça
de l’escala de la façana de la Sala Augusta, limitada per edificacions igualment de la mateixa escala
i oberta, amb visibilitat, al carrer Ramon i Cajal.
El instrument per a conservar l’escala desitjable ha estat utilitzar l’amplada de la Sala Augusta per
dimensionar els dos edificis de nova planta.

i l’alçada de la Sala Augusta per dimensionar en planta l’espai públic.

A.1.2. No només la mida en planta de les noves construccions es de l’ordre de la de la Sala Augusta, si no
que hem utilitzat igualment la coberta a dues aigües com a element comú a la Sala Augusta i les
construccions de nova planta. I hem limitat les alçades de manera que no superessin la de la Sala
Augusta.

A.1.3. Ens ha semblat que la senzillesa dels elements utilitzats a la Sala Augusta, per dotar-la de
formalitat podria quedar anul·lada o posada en evidència si mantenien estrictament la geometria
dels pinyons de nova planta. Per evitar aquesta possible menysvaloració de la peça original, hem
introduït flexions en planta que desfan la frontalitat de les façanes,

i fan més fluida la percepció i l’ús de l’espai públic exterior.
A.1.4. De igual manera, com a contrapunt a la mencionada formalitat de la façana de la Sala Augusta,
hem posat en moviment les cobertes a dues aigües dels dos edificis principals, que introdueix un
cert aire festiu en el conjunt, adient en la nostra opinió, a l’ús recreatiu de la Sala Augusta i a
l’ambient desitjable d’un Conservatori de Música.

Aquest instrument, el frontó, deduït de la façana a conservar, ens ha permès integrar en una unitat
fins i tot les parts no tan visibles, que treuen el cap pel darrera de les cobertes de la Sala Augusta.

A.1.5. Finalment ens hem permès substituir la marquesina original, molt malmesa, per un altre no tan
axial, que equilibri d’un costat l’accés a la Sala Augusta, de l’altre el nou accés al Conservatori.

Alçat Sala Augusta Estat Actual

A.2.

Alçat Sala Augusta Proposta

Relació de La proposta amb la ciutat
En relació a la seva implantació hem trobat tres conflictes de divers ordre:

A.2.1. L’edifici veí, el de Telefónica, està endarrerit 3m. respecte a l’alineació del nostre solar, i en canvi
les construccions al costat nord de la mateixa vorera recuperen l’alineació, és a dir, estan 3m.
avançades respecte a l’edifici de Telefónica.

Ens costava molt ocupar aquesta franja pel que significa d’interrupció del pas per la vorera, i l’hem
utilitzat, finalment com a rampa per salvar la diferència de cota entre l’entrada de la Sala Augusta i
el carrer. Això ens permet que la plaça que generem estigui aproximadament 1,30m. per sobre de
la vorera i d’aquesta manera tot i formar part de l’espai públic, queda clarament vinculada a la Sala
Augusta i al Conservatori de Música.

El mateix edifici de Telefónica té un volum que sobrepassa amb molt l’escala urbana en que
s’inscriu i presenta al nostre solar una paret mitgera de grans dimensions. Per disminuir el seu
impacte hem situat l’edificació abans proposada a la seva base.

Però, encara i així la presencia de la paret mitgera sobre la nostra proposta es excessivament
angoixant. Hem optat per -utilitzant la geometria i el llenguatge de la proposta- generar una nova
paret adaptada morfològicament a l’arquitectura que proposem, darrera la qual situem les
instal·lacions a l’exterior.

A.2.2. Un problema similar, de menor importància, es presenta amb la paret mitgera de l’edifici, fora
d’escala del carrer de Gràcia que limita al Sud la nostra actuació. En aquest cas, la presència es
menys impositiva i pensem que queda esmorteïda amb la perllongació vertical de l’edificació de
nova planta corresponent al nº 52.

A.2.3. Finalment part considerable de la superfície del nostre solar, pot tapar les vistes i modificar
substancialment l’estat actual d’aquestes en relació als edificis privats del carrer de Gràcia, dels nº
48, 46, 44.
Com es pot comprovar a la proposta gràfica, hem actuat només a nivell de planta baixa en aquesta
part del solar.

I, en relació a les edificacions del carrer Gracia nº 54-56 i 58, en el segon cas hem construït sense
superar la cota de la paret mitgera, en el primer, el nº 54-56, construint una planta per sobre
d’aquesta cota però entenent que la façana posterior dels habitatges queda suficientment allunyada
del volum de nova planta que generem.

A.3.

Qualitat dels espais interior, públic i restringits.
Des del plantejament del projecte, la plaça que generem és un espai a mig camí entre l’espai públic
i privat, entre l’espai interior i l’espai exterior, entre la ciutat i la Sala Augusta o el Conservatori de
Música.
El fet que estigui aixecada en relació al carrer Ramon i Cajal li permet ser considerada casi com un
foyer exterior de la Sala Augusta i un espai d’intercanvi i de comunicació social, en relació al
Conservatori.

A.3.1. Respecte als espais interiors de comunicació horitzontal, els passadissos, el mateix instrument
formal al que ens referien a l’apartat Qualitat compositiva i forma de la nova edificació, és a dir, la
flexió (fig.1)l’hem introduït als passadissos d’accés a les aules, que evita la presència d’angles
rectes (fig 2)i fa més agradable i fluid el moviment dels alumnes.

Fig 1

Fig 2

A.3.2. Aquests passadissos, hem procurat que en alguna part del seu recorregut tinguin llum natural,
visions de l’exterior i petites ampliacions (vinculades a aquests contactes amb l’exterior) que
permetin petites agrupacions d’alumnes.

A la proposta hi ha patis interiors.

a)
Un situat a la parcel·la del nº 52, amb una finalitat utilitària: Donar llum i ventilació a
despatxos i superfícies de treball de l’àrea administrativa.
b)
Un segon amb només una planta d’alçada que te la mateixa funció en relació a les aules
d’ensenyament no instrumental.
c)
Un tercer pati, no necessari des del punt de vista funcional, que introdueix llum natural i
comunicació visual al centre del Conservatori.
Fem notar per últim que cobertes inclinades o els aixecaments puntuals d’aquestes per produir
finestres específiques, busquen la personalització i identificació de les aules situades sota aquestes
cobertes.

MD3 – Prestacions de l’edifici
MD 3.0 Estudi de viabilitat condicions de funcionalitat..
A la memòria del bàsic, es fà un anàlisis dels requeriments programàtics amb la següent conclusió:
Tècnicament es considera adequat l’emplaçament de la Sala Augusta per donar satisfacció a les
necessitats del Conservatori i es proposa introduir a l’avantprojecte disponible un auditori-sala
multifuncional en soterrani.
Proposta de reforma i ampliació de l’edifici de la Sala Augusta de Maó per ús del Conservatori
Professional de Música de Menorca.
S’elaboren els plànols de l’edifici incloent una proposta per un possible auditori-sala multifuncional
(Fase 2) que es desenvoluparà en un altre projecte:
-

Aquesta Sala pot tenir 400 localitats, amb un escenari de 100 m2 i el corresponent
foyer, serveis i mantenint la resta de les dependències.
La solució proposada permet la seva execució en dues fases independents en el temps:

1ª Fase Estructura general de tota l’edificació, tancament, distribució i acabaments interiors de la
part d’aules, espais comuns i secretaria, per iniciar l’activitat docent quan abans possible, excepte
els túnels d’evacuació de l’auditori-sala multifuncional, en la planta soterrani 3.
Tot això es soluciona des de la planta semisoterrani fins a l’última planta.

2ª Fase Acabaments interiors, instal·lacions i equipament de l’auditori-sala multifuncional, foyer i
lavabos, serveis en general quan sigui convenient, així com els túnels d’evacuació en PS3.
Tot això es soluciona en les plantes, planta soterrani -1, soterrani -2 i soterrani -3.
La segona fase incorporarà els següents espais;
2 MAGATZEMS
1 BANY ADAPTAT
2 BANYS 50% DONES 50% HOMES
1 FOYER
1 AUDITORI SALA-MULTIFUNCIONAL
- ESPAIS TÉCNIC
- PLATEA
- ESCENARI
- ANFITEATRE
2 VESTUARI MUSICS
SERVEIS ASSOCIATS A L’AUDITORI SALA MULTIFUNCIONAL
A la documentació gràfica de les seccions es diferencien les dues fases, i a les plantes estan
definits els espais de la fase 2, que s’acabara de concretar en el projecte de la fase 2.
S’ha elaborat el projecte executiu seguint el quadre de superfícies del projecte bàsic que a
continuació s’esmenta.

Quadre de Superficies projecte bàsic

ZONES

PLANTES

SUPERFÍCIE
ÚTIL
m2

1_ Ensenyament de Música
1.1_Aules d'ensenyament no Instrumental

M2

1.1.1_Aula No Instrumental 3

PSS

27,07

1.1.2_Aula No Instrumental 2

PSS

30,67

1.1.3_Aula No Instrumental 1

PSS

32,39

1.1.4_Aula No Instrumental 4

PSS

25,32

1.1.5_Col.lectiva Instrument

PSS

50,10

1.2_Aules música de cambra, conjunt o col·lectives

M2

1.2.1_ Cambra

PB

30,27

1.2.2_Cambra

PB

29,73

1.2.3_ Música Cambra

PB

30,63

1.4_Aules d'ensenyament Instrumental o vocal individual
1.4.1_Aula Instrumental

P03

14,95

1.4.2_Aula Instrumental

P03

24,46

1.4.3_Aula Instrumental

P02

15,00

1.4.4_Aula Instrumental

P02

15,15

1.4.5_Aula Instrumental

P02

15,80

1.4.6_Aula Instrumental

P02

15,82

1.4.7_Aula Instrumental

P02

15,38

1.4.8_Aula Instrumental

P02

15,19

1.4.9_Aula de Percussió

P02

71,01

1.4.10_Aula Instrumental

P01

15,60

1.4.11_Aula Instrumental

P01

15,00

1.4.12_Aula Instrumental

P01

15,00

1.4.13_Aula Instrumental

P01

15,20

1.4.14_Aula Instrumental

P01

15,06

1.4.15_Aula Instrumental

P01

15,80

1.4.16_Aula Instrumental

P01

15,68

1.4.17_Aula Instrumental

P01

15,37

1.4.18_Aula Instrumental

P01

15,03

1.4.19_Aula Instrumental

PB

15,40

1.4.20_Aula Instrumental

PB

15,91

1.4.21_Aula Instrumental

PB

42,32

1.4.22_Aula individual

PSS

21,13

1.5_Cabines d'estudi

M2

1.5.1_Cabina

P02

8,38

1.5.2_Cabina

P02

8,30

1.5.3_Cabina

P01

8,16

1.5.4_Cabina

PSS

7,55

1.5.5_Cabina

PSS

8,10

1.5.6_Cabina

PSS

8,25

2_Locals Comuns

M2

2.1_Aula d'orquestra, banda i coro

PSS

95,24

2.2_Biblioteca, videoteca i fonoteca

PSS

61,28

2.3_Auditori

M2

2.3.1_Auditori – Sala Augusta

P01

123,01

2.3.2_Auditori – Sala Augusta

PB

130,60

2.3.3_Escenari/Aula Colectiva Instruments

PB

64,94

2.3.4_Auditori – Sala multifuncional

PS2

293,36

2.3.5_Escenari

PS2

101,48

2.3.6_Backstage

PS2

125,87

2.3.7_Túnel 1

PS2

36,06

2.3.8_Túnel 2

PS2

39,89

2.4_Altres zones comuns
2.4.1_Netetja

M2
PS2

3_Zona Administració

10,54

M2

3.1_Despatx administrador

P02

14,95

3.2_Sala professors

P02

42,33

3.3_Despatx director

P01

20,18

3.4_Despatx cap d'estudis

P01

15,13

3.5_Despatx orientació

P01

14,95

3.6_Secretaria

PB

38,92

3.7_Arxiu secretaria

PSS

50,78

3.8_Magatzem

PS1

164,36

3.9_Aseos professors

PB

13,31

4_Serveis Comuns
4.2_Aseos alumnes

M2

4.2.1_Aseos alumnes

P02

9,02

4.2.2_Aseos alumnes

P01

9,03

4.2.3_Aseos alumnes

P01

16,32

4.2.4_Aseos minus

P01

4,37

4.2.5_Aseo alumnes

PB

11,10

4.2.6_Aseos minus

PB

3,88

4.2.7_Aseos professors

PB

13,31

4.2.8_Aseos alumnes

PSS

23,58

4.2.9_Lavabos

PS2

31,76

4.3.1_Aseos i vestidores PND

PSS

15,40

4.3.2_Vestuari

PSS

41,57

4.3_Aseos i vestidores

4.4_Passadissos y Vestíbuls

M2

4.4.1_Passadis de planta

P03

10,38

4.4.2_Passadis de planta 2

P02

41,58

4.4.3_Passadis de planta 1

P02

5,05

4.4.4_Passadis de planta 2

P01

58,95

4.4.5_Passadis de planta 1

P01

11,67

4.4.6_Passadis de planta 2

PB

70,77

4.4.7_Passadis de planta 1

PB

35,21

4.4.8_Vestíbul

PB

48,17

4.4.9_Passadis de planta

PSS

84,31

4.4.10_Passadis de planta 1

PSS

5,34

4.4.11_Foyer

PS2

122,54

4.7_ Locals Instal·lacions

M2

4.7.1_Instal·lacions

P03

53,08

4.7.2_Instal·lacions

P01

7,89

4.7.3_Instal.lacions

PS1

18,42

4.7.4_Instal.lacions

PS2

18,41

S.U.

Total(m2)

P03

102,87

P02

292,96

P01

427,40

PB

581,16

PSS

587,93

PS1

182,78

PS2

779,91
2.955,01

PLANTA

SUPERFICIE
CONSTRUIDA
TOTAL

SUPERFICIE
EXISTENT

SUPERFICIE
AMPLIACIÓ

m2

m2

m2

P3

181,02

181,02

P2

401,13

122,50

278,63

P1

611,24

269,44

341,80

PB

741,12

459,24

281,88

PSS

798,80

316,51

482,29

PS1

264,01

264,01

PS2

810,87

810,87

Túnel 1

45,49

45,49

Túnel 2

50,65

50,65

Total

3.904,33

1167,69

2736,64

Total baix rasant

1.969,82

316,51

1653,31

Total sobre rasant

1.934,51

851,18

1083,33

Nosaltres hem considerat aquestes superfícies i criteris distributius com a punt de partida del projecte
executiu, en el procés de treball sens ha demanat introduir una consergeria i una sala per APIMA, que
hem inclòs a la solució.
QUADRES DE SUPERFICIES ÚTIL PROJECTE EXECUTIU

Relació de requisits a complimentar

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de Funcionalitat, Seguretat i Habitabilitat que
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així
com també donarà resposta a la resta de la normativa d’aplicació.

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que
depenen de les seves característiques i de la seva ubicació, i que s’agrupen de la següent
manera:

- Funcionalitat: Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici
Accessibilitat
- Seguretat:

Estructural
en cas d’Incendi
d’Utilització i Accessibilitat

- Habitabilitat: Salubritat
Protecció contra el soroll
Estalvi d’energia
Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per
un ús satisfactori de l’edifici.
- Ecoeficiència

Pel que fa als requisits que incideixen concretament en un sistema constructiu o instal·lació com
és el cas del subministrament d’aigua, evacuació d’aigües, instal·lació solar tèrmica o fotovoltaica
o altres, la seva definició es desenvoluparà en els subcapítols corresponents del capítol MC.
“Descripció i requisits dels sistemes constructius de l’edifici i dels espais exteriors”.

En el cas de la seguretat estructural es farà una solució mixta, ja que en aquest subapartat
s’ha de determinar els requisits generals i, com a sistema estructural es definirà al subcapítol
referent a estructura.
El projecte per a la legalització de l'activitat seguirà el tràmit en Règim de comunicació, i per tant
es presentarà devant els organismes pertinents una vegada finalitzi la obra.

MD 3.1. Condicions de funcionalitat de l’edifici
L’edifici projectat és de caràcter permanent, públic i d’ús docent / Pública Concurrència Cultural segons classificació de la LOE.
En compliment de la CTE, l’edifici i les seves instal·lacions s’utilitzaran adequadament en
conformitat amb les instruccions d’ús, abstenint-se de fer un ús incompatible amb el mateix. Els
propietaris i usuaris posaran en coneixement dels responsables de manteniment qualsevol
anomalia que s’observi en el funcionament de l’edifici.
L’edifici ha de conservar-se en bon estat mitjançant un adequat manteniment. Això suposarà la
realització de les següents accions: Portar a terme el pla de manteniment de l’edifici, encarregant
a tècnics competents les operacions programades per al mateix i les seves instal·lacions.
Realitzar inspeccions reglamentàriament establertes i conservar la corresponent documentació.
Documentar al llarg de la vida útil de l’edifici totes les intervencions, ja siguin de reparació,
reforma o rehabilitació realitzades sobre el mateix, consignant-les al llibre de l’edifici.

Normativa aplicada i documents de referència
L’edifici projectat i els espais exteriors compleixen el requisit bàsic de Funcionalitat Utilització als
edificis establert a l’article 3.a.1. de la LOE. També compleixen la Normativa de Disposicions
mínimes als Llocs de treball RD 486/1997.
Les condicions funcionals relatives a l’ús principal de l’edifici s’han definit seguint les indicacions
del Departament d’Arquitectura de la Direcció General d’Arquitectura i habitatge que pertany a la
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears.

Condicions funcionals de l’edifici i l’entorn
El solar disposa mínim d'un accés rodat i de les escomeses i cabals suficients, tant per a la
construcció del centre com per al seu funcionament i que seran les següents: abastament
d’aigua, energia elèctrica, xarxa de sanejament separativa, xarxa telefònica apta per a internet i
xarxa de gas natural.
L’accés a l’edifici es realitza des de l’espai públic. Un espai obert interior comunicat a un vial amb
circulació rodada i a una zona pública sense circulació. Tots els accessos i vials d’accés tenen
recorregut pavimentat. Es garanteix l'accés d'un vehicle fins a menys de 23m de l’edifici de
manera que cap punt de l’edifici quedi a mes de 50m del vehicle (manteniment i emergències).
Les alçades entre forjats a l’edifici són 3,75 en planta soterrani, 3,30 en planta baixa i 3,53 en
planta 1.Tots els espais habitables disposen d’il·luminació natural.
A banda i banda de les portes d'accés als espais sempre es pot inscriure un cercle d'1,50m (Codi
Accessibilitat)
L'Accés principal serà amb cancell i doble porta (recomanable a totes les portes de connexió amb
l'exterior). L’amplada lliure de l’accés es de 4m. L’amplada lliure de pas de les portes és de 2m i
la seva alçada lliure és de 2,20m.
A les zones de circulació no hi ha cap graó aïllat ni dos de consecutius (DB SU). S'admet a l'accés
a l'edifici un desnivell no superior a 2 cm. (Codi Access).
El pendent màxim de les rampes és del 6% amb llargària màxima 9m, o bé 8% amb llargària
màxima 6m.
Amplada mínima de les escales d’ús públic: 1,20m. (DB SI). Les escales, pel fet de ser d'edificis
d'ús públic tenen una dimensió de graó de 30cm d'estesa mínima i de 16cm d'alçada màxima
(Codi Access). El nombre màxim de graons sense replà intermedi per les escales d'ús públic és
de 12 (Codi Access). Cada tramada tindrà 3 graons com a mínim (DB SU).
És necessari l’ús de baranes quan es produeixen desnivells superiors a 55cm (DB SU). Els
desnivells inferiors a aquesta mida i que puguin representar risc de caiguda estaran degudament
senyalitzats (Seg. i Salut en llocs de Treball). L’alçada mínima de la barana ha de ser de 110cm.

Justificació del compliment de les exigències bàsiques de Funcionalitat: Utilització
La definició del programa funcional de l’edifici s’ha realitzat als apartats MD 3.0, especificant les
condicions que permeten garantir el requisit bàsic d’utilització i tenint en compte el Programa
de necessitats relatiu a un Conservatori de música d’ús públic.
La definició funcional dels diferents espais es complementarà amb la Documentació Gràfica
corresponent.

MD 3.2. Justificació d’Accessibilitat.
El projecte de l’edifici incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixen la llei
d’accessibilitat universal de les Illes Balears (8/2017), així com el DB SUA Seguretat d’Utilització
i Accessibilitat; tenint en compte l’entrada en vigor del RD 173/2010 que modifica el RD 314/2006
del CTE i de l’Ordre VIV/561/2010 “Document Tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats”, de manera que es satisfà
el requisit bàsic d’accessibilitat als edificis establert a l’article 3.a.2. de la LOE.
La comunicació de l’edifici amb la via pública es fa mitjançant un itinerari accessible (Accessibilitat
exterior).
La comunicació vertical es resol amb un ascensor accessible que comunica les diverses plantes.
L’Accessibilitat horitzontal a les plantes de l’edifici es fa mitjançant un itinerari accessible que
comunica l’ascensor accessible amb les zones d’ús públic i amb tots els elements accessibles.
La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.
Les especificacions d’accessibilitat s’incorporaran a la definició i característiques dels elements
constructius i instal·lacions corresponents (rampes, escales, ascensors, portes, paviments, etc.)

MD 3.3. Justificació de Seguretat Estructural
L’edifici projectat compleix el requisit de Seguretat Estructural donant compliment a les
exigències bàsiques SE1 i SE2, en els termes de l’article 10 del CTE DB SE.
SE 1: Resistència i estabilitat
La resistència i l’estabilitat seran les adequades perquè no es generin riscos indeguts, de forma
que es mantingui la resistència i l’estabilitat enfront de les accions i influències previsibles
durant les fases de construcció i usos previstos de l’edifici, i que una incidència extraordinària
no produeixi conseqüències desproporcionades respecte a la causa original i es faciliti el
manteniment previst.

SE 2: Aptitud de servei
L’aptitud al servei serà conforme amb l’ús previst de l’edifici, de forma que no es produeixin
deformacions inadmissibles.
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural
es desenvolupen a l’apartat corresponent a estructura i a la documentació gràfica
corresponent.
Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen a la
Memòria Constructiva del Projecte d’execució.
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i
s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials
estructurals emprats.
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no
formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les
inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment.
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SE

S’adjunta la Memòria Tècnica de l’estructura - Seguretat estructural, redactada per BernuzFernández arquitectes slp. on queda justificat l’acompliment de les exigències bàsiques SECTE.

Memòria tècnica de l’estructura Seu del conservatori de Menorca.

S’adjunta la Memòria Tècnica de l’estructura, realitzada per Bernuz-Fernández arquitectes slp

MD 3.4. Justificació Seguretat d’utilització i accessibilitat. Prestacions de l’edifici
L’edifici s’ha projectat de manera que permet garantir les exigències bàsiques del CTE en els
termes de l’article 12 del CTE DB SUA de seguretat en cas d’utilització i accessibilitat, en
particular, en quant a limitar el risc de caigudes, d’impactes o enganxades, d’immobilització en
recintes tancats, causat per il·luminació inadequada, per situacions d’alta ocupació, per vehicles
en moviment i per l’acció del llamp.
Les especificacions de seguretat d’utilització i accessibilitat s’incorporaran a la definició i
característiques dels elements constructius i instal·lacions corresponents (paviments, rampes,
escales, portes, vidres, piscines, il·luminació, etc.).
La definició es complementa amb la documentació gràfica; plantes (AR-A), alçats i seccions (ARB) de “Plànols d’arquitectura”.
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del
SU i als quals es dona resposta des del disseny de l’edifici:
SUA 1 Risc de caigudes
A totes les zones de l’edifici es contempla les discontinuïtats dels paviments, els desnivells i la
disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i alçada en funció de
l’alçada del desnivell que s’està protegint. Es considera la configuració de les escales i la neteja
dels vidres transparents exteriors al ser tots ells practicables o fàcilment desmuntables.
SUA 2 Impactes o enganxades
A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de
produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls, els quals garantiran el nivell
de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat “Sistemes envolvent
exterior, compartimentació interior i acabats”. També es considera, la protecció a enganxades
amb elements d’obertures i tancaments automàtics.
SUA 3 Immobilització
Els diferents banys tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior.
SUA 4 Il·luminació inadequada
Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comuns de
circulació, tant interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat “Instal·lacions
d’il·luminació” .
Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, els valors es recullen
a l’apartat “Instal·lacions d’il·luminació” .
SUA 8 Acció del llamp
L’edifici disposarà d’un sistema de protecció al llamp ja que la freqüència esperada d’impactes
(Ne=0.01888) és superior al risc admissible de l’edifici (Na=0.001833), calculat el nivell
d’eficiència de la instal·lació, el valor d’aquest (0,90) fa que la instal·lació sigui obligatòria.
SUA 9 Accessibilitat:
Les condicions d’accessibilitat es defineixen i es complimenten a l’apartat MD
3 Funcionalitat: Accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici.
No li son d’aplicació les exigències bàsiques de:
- SU 5: Seguretat enfront al risc causat per situació d’alta ocupació
- SU 6: Seguretat enfront al risc d’ofegament a piscines, dipòsits, pous i similars
- SU 7: Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment.
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SUA
S’adjunten les fitxes DB SUA1, DB SUA2, DB SUA3, DB SUA4 i DB SUA8.

SUA

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN
RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO DE SEGURIDAD DE
UTILIZACIÓN

SUA 1

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

SUA 1.1
SUA 1.2
SUA 1.3
SUA 1.4
SUA 1.5

Resbaladicidad de los suelos
Discontinuidades en los pavimentos
Desniveles
Escaleras y rampas
Limpieza de los acristalamientos exteriores

1

SUA 2

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

SUA 2.1
SUA 2.2

Impacto
Atrapamiento

SUA 3

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

SUA 3.1

Aprisionamiento

SUA 4

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

SUA 4.1
SUA 4.2

Alumbrado normal en zonas de circulación
Alumbrado de emergencia

SUA 5

2
x
x
x
x
x

3

4

5

6

1

2
x
x

3

4

5

6

1

2
x

3

4

5

6

1

2
x
x

3

4

5

6

4

5

6

SUA 5.2

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN
1 2 3
Condiciones de los graderíos para espectadores de pie
x

SUA 6

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

SUA 6.1
SUA 6.2

Piscinas
Pozos y depósitos

SUA 7

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

SUA 7.2
SUA 7.3
SUA 7.4

Características constructivas
Protección de recorridos peatonales
Señalización

SUA 8

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

SUA 8
Procedimiento de verificación y tipo de instalación exigido
Cálculo de la Eficiencia requerida y el Nivel de protección correspondiente
N G = 2,5
A e =5104,22,5
C 1 = 0,5
N e =0,01888
C 2 =1
C 3 =1
C 4 =3
C 5 =1
N a =0,00183
SUA 9

ACCESIBILIDAD

SU 9

Accesibilidad

1
x
x

2

3

4

5

6

1
x
x
x

2

3

4

5

6

1

2
x

3

4

5

6

Eficiencia requerida: 0,90
Nivel de protección: 3

1

1
2
3
4
5
6

2
x

3

4

5

CLAVES
Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio.
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SUA.
Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SUA.
Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta exigencia.
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SUA.
Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas.
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SU1 SEGURETAT EN FRONT DEL RISC DE CAIGUDES
SU1.1 RELLISCAMENT DELS TERRES

dels terres

SU1.1 relliscament

(Classificació del sòl en funció del seu grau de lliscament UNE ENV 12633:2003)

Classe
NORMA

PROJ.

Zones interiors seques amb pendent < 6%
Zones interiors seques amb pendent ≥ 6% i escales

2
1

2

Zones interiors humides (entrada a l’edifici o terrasses cobertes) amb pendent < 6%

2

2

2

2

2

2

NORMA

PROJ.

Diferència
de nivell <
6 mm

3 mm

Zones interiors humides (entrada a l’edifici o terrasses cobertes) amb pendent ≥ 6% i
escales
Zones exteriors, garatges i piscines

1

El terra no presenta imperfeccions o irregularitats que suposin risc de caigudes com a
conseqüència d’ensopecs

paviment

SU1.2 Discontinuïtats en el

SU1.2 SEGURETAT EN FRONT DE DISCONTINUITATS EN EL PAVIMENT

Pendent màxima per desnivells ≤ 50 mm
Excepte per accés des de l’espai exterior
Perforacions o buits en el terra de zones de circulació
Alçada de barreres per la delimitació de zones de circulació
Nº de graons mínim en zones de circulació

Distància entre la porta d’accés a un edifici i el graó més pròxim.

≤ 25 %

-

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm
3

15 mm
3

≥ 1.200 mm.
i ≥ amplària
fulla

Compleix
a tots els
accessos

SU1.3 SEGURETAT EN FRONT DE DESNIVELLS

Protecció dels desnivells
Barreres de protecció en els desnivells, buits i obertures ( tant horitzontals com
verticals) balconades, finestres, etc. amb diferència de cota (h).

Per h ≥ 550 mm

•

per h ≤ 550 mm Dif. tàctil ≥ 250
mm del límit

Senyalització visual i tàctil en zones d’us públic

Característiques de les barreres de protecció
Alçada de la barrera de protecció:

SU 1.3.

Desnivells

diferències de cotes ≤ 6 m.
resta dels casos
buits d’escales d’amplària menor que 400 mm.
Barreres davant de filera de seients fixes.

Resistència i rigidesa en front a força horitzontal de les barreres de protecció

Característiques constructives de les barreres de protecció:
No existeixen punts de suport a l’alçada accessible (Ha).
Limitació de les obertures al pas d’una esfera
Límit entre part inferior de la barana i línea d’inclinació

NORMA

PROJECTE

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm
≥ 900 mm

1.000 mm
----

Compleix en base a les taules 3.1 y 3.2
del Document Bàsic SE-AE Accions en
l’edificació
NORMA
PROJECTE
No seran escalables
200≥Ha≤700 mm

Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

COMPLEIX

Ø ≤ 100 mm
Sempre que hi hagi
caiguda
COMPLEIX

SU1.4 SEGURETAT DE LES ESCALES I RAMPES

SU 1.4. Escales y rampes

Escales d’ús restringit
Escala de traçat lineal
NORMA

Amplària del tram
Alçada de la contrapetja
Amplada de la petjada
Escala de traçat corb
Mesetes partides amb graons a 45º
Escales sense tabica (dimensions segons gràfic)

≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm

PROJECTE

≥ 1.200 mm
≤ 165 mm
300 mm
-

Escales d’ús general: graons
trams rectes d’escala

SU 1.4. Escales y rampes

petjada
contrapetjada
Es garanteix 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = petjada, C=
contrapetjada)

NORMA

PROJECTE

≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185 mm

=300 mm
≤166 mm

la relació es complirà al
llarg d’una mateixa
escala

COMPLEIX

escala amb traçat corb

petjada

NORMA
H ≥ 170 mm en el
costat més estret
H ≤ 440 mm en el
costat més ample

PROJECTE
---

escala d’evacuació ascendent
Graons (la tabica serà vertical o formarà angle ≤ 15º amb la vertical)

tindran tabica vertical

Escala d’evacuació descendent
Graons, s’admet

tindran tabica vertical

SU 1.4. Escales y rampes

Escala d’ús general: trams
CTE

PROJ

3
≤ 3,20 m

3
1,89 m
COMPLEIX
COMPLEIX

El radi serà
constant

-

la petjada
mesurada en el
tram corb ≥
petjada en les
parts rectes

-

1200 mm
1000 mm

≥1200mm
≥1000mm

entre trams d’una escala amb la mateixa direcció:
•
Amplària mesetes disposada
•
Longitud de les mesetes (mida en el seu eix).

≥ ampla escala
≥ 1.000 mm

COMPLEIX
≥ 1.200 mm

entre trams d’una escala amb canvis de direcció: (figura 4.4)
•
Amplària de les mesetes
•
Longitud de les mesetes (mida en el seu eix).

≥ ampla escala
≥ 1.000 mm

COMPLEIX
≥ 1.200 mm

Número mínim de graons per tram
Alçada màxima a salvar per cada tram
En una mateixa escala tots els graons tindran la mateixa contrapetja
En trams rectes tots els graons tindran la mateixa petjada
En trams corbs (tots els graons tindran la mateixa petjada mesurada al llarg de
tota línea equidistant d’un dels costats de l’escala)
En trams mixtos
Amplària útil del tram (lliure d’obstacles)
comercial i pública concurrència
altres
Escales d’ús general: Mesetes

Escala d’ús general: Passamans
Passamans continu:
A un costat de l’escala
En els dos costats de l’escala
Passamans intermedis.
Es disposaran per l’amplada del tram
Separació de passamans intermedis
Alçada dels passamans
Configuració del passamans:
serà ferm i fàcil d’agafar
Separació del parament vertical
el sistema de subjecció no interferirà al pas continuo de la mà

Rampes
Pendent:

rampa estàndard

circulació de vehicles en garatges, també previstes para la circulació
de persones

longitud del tram:
rampa estàndard
usuari cadira rodes
amplària del tram:
amplària lliure de obstacles
amplària útil es mesura entre parets o barreres de protecció

SU 1.4. Escales i rampes

≥2.400 mm

-

≤ 2.400 mm

-

900 mm ≤ H ≤
1.100 mm

1000mm

≥ 40 mm

50 mm

CTE

usuari cadira rodes (PMR)

Trams:

Quan superin alçada ≥ 550 mm
Quan amplària > 1.200 mm o siguin
previstes per P.M.R.

rampa estàndard:
amplària mínima

PROJ

6% < p < 12%
l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤ 8%
l < 9 m, p ≤ 6%

p ≤ 18%

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

8%
l 8,8m , p 6%
l 6,0m , p 8%
--

12,3 m
8,8 m

amplària en funció de

COMPLEIX

DB-SI

a ≥ 1,00 m

2,80 m

usuari cadira de rodes
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
h = 100 mm

1400 m
1400 m
1400 m
h = 100 mm

amplària maceta
longitud meseta

a ≥ amplària rampa
l ≥ 1500 mm

--

entre trams amb canvi de direcció:
amplària meseta (lliure d’obstacles)

a ≥ amplària rampa

-

a ≤ 1200 mm
d ≥ 400 mm
d ≥ 1500 mm

-

amplària mínima
trams rectes
amplària constant
per bordes libres, → elements de protecció lateral

Mesetes:

entre trams de una mateixa direcció:

amplària de portes i passadissos
distància de porta respecte l’inici d’un tram
distancia de porta con respecto l’inici d’un tram (PMR)

Passamans
passamans continuo a un costat
passamans continuo a un costat(PMR)
passamans continuo als dos costats
altura passamans
altura passamans addicional (PMR)
separació del parament

900 mm ≤ h ≤ 1100 mm
650 mm ≤ h ≤ 750 mm
d ≥ 40 mm

1000 mm700 mm
50 mm

característiques del passamans:
Sist. de subjecció no interfereix en el pas continuo de la mà, ferm, fàcil d’agafar

COMPLEIX
NO
PROCEDEIX

Escala fixa
Amplària
Distància entre graons
espai lliure davant de l’escala
Distància entre la part posterior dels graons y l’objecte més pròxim
Espai lliure als dos costats si no esta proveït de gàbies o dispositius equivalents

400mm ≤ a ≤800 mm

-

d ≤ 300 mm
d ≥ 750 mm
d ≥ 160 mm
400 mm

-

protecció addicional:
Prolongació de barana per sobre de l’últim graó (per risc de caiguda per falta de
suport)
Protecció circumdant.
Plataformes de descans cada 9 m

p ≥ 1.000 mm

-

h>4m
h>9m

-

SU1.5 NETEJA DE VIDRES EXTERIORS

Neteja dels vidres exteriors
neteja des de l`’interior:
Tota la superfície interior i exterior del vidre es trobarà compresa en un radi r ≤ 850 mm
des de qualsevol punt del límit de la zona practicable h màx. ≤ 1.300 mm

COMPLEIX

SU 1.5. Neteja dels vidres exteriors

en vidres invertits, Dispositiu de bloqueig en posició invertida

COMPLEIX

neteja des de el exterior i situats a h > 6 m
plataforma de manteniment
barrera de protecció
equipament d’accés especial

SU2 SEGURETAT EN FRONT DEL RISC D’IMPACTE O D’ATRAPAMENT

a ≥ 400 mm
h ≥ 1.200 mm
previsió de instal·lació de
punts fixes d’ ancoratge
amb la resistència
adeqüada

SU2.1 SEGURETAT EN FRONT DEL RISC D’IMPACTE
Amb elements fixes

NORMA

PROJECTE

NORMA

Alçada lliure de pas en
Ús restringit ≥ 2.100 mm
≥ 2.100 mm
resta de zones
zones de circulació
Alçada lliure en llindars de portes
Alçada dels elements fixes que sobresurtin de les façanes i que estiguin situats sobre zones de
circulació
Volada d’elements en les zones de circulació respecte a les parets en la zona compresa entre 1.000
i 2.200 mm mesurats a partir del terra
Restricció d’impacte de elements volats amb alçada inferior a 2.000 mm disposant d’elements fixes
que restringeixin l’accés fins ells.

PROJECTE

≥ 2.200 mm

≥ 2.200 mm

≥ 2.000 mm

≥ 2.100 mm

≥ 2.200 mm

≥ 2.200 mm

≤ 150 mm

≤ 100 mm

elements fixes

amb elements practicables
disposició de portes laterals a vies de circulació en passadissos a < 2,50 m (zones de uso general)

La fulla no envaeix el
passadís

En portes de vaivé es disposarà d’un o varis panells que permetin percebre l’aproximació de les
persones entre 0,70 m i 1,50 m mínim

COMPLEIX

SU2.1 Impacte

amb elements fràgils
Superfícies vidriades situades en arees amb risc d’impacte amb barrera de protecció

SU1, apartat 3.2

Superfície vidriades situades en ares amb risc de impacto sense barrera de protecció

Norma: (UNE EN 2600:2003)

diferència de cota a ambos costats de la superfície vidriada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m
diferència de cota a ambdós costats de la superfície vidriada ≥ 12 m
resto de casos

resistència a l’impacte nivell 2
No procedeix
resistència al impacte nivell 3

dutxa i banyeres:
parts vidriades de portes i tancaments

No procedeix

Àrees amb risc d’impacte

Impacte amb elements insuficientment perceptibles
Grans superfícies vidriades i portes de vidre que no disposin d’elements que permetin identificar-les
NORMA

senyalització:
travesser situat a l’alçada inferior
muntants separats a ≥ 600 mm

alçada
inferior:
Alçada
superior:

PROJECTE

850mm<h<1100mm

850mm<h<1100mm

1500mm<h<1700mm

1500mm<h<1700mm
-

SU2.1 SEGURETAT EN FRONT DEL RISC D’ATRAPAMENT

SU2.2 Atrapament

NORMA

porta corredissa d’acondicionament manual ( d= distància fins l’objecte fix més
pròxim)
elements d’obertura i tancament automàtics: dispositius de protecció

d ≥ 200 mm

PROJECTE

-

adequats al tipus d’accionament

SU3 SEGURETAT EN FRONT DEL RISC DE APRISIONAMENT EN RECINTES
Risc de aprisionament

SU3 Aprisionament

en general:
Recintes amb portes i sistemes de bloqueig interior
Banys i lavabos
Força d’obertura de las portes de sortida

disposen de desbloqueig
des de l’exterior
Il·luminació controlada des
de l’interior
NORMA
PROJ
≤ 150 N
≤150 N

usuaris amb cadira de rodes:
Recintes de petita dimensió per usuaris amb cadira de rodes
Força d’obertura de portes en petits recintes adaptats

Veure compliment del codi
d’Accessibilitat
NORMA
PROJ
≤ 25 N
≤ 25 N

Fitxa justificativa
CTE SU4

Projecte: Casal de joves a Antigues Casernes de Sant Andreu

(Edició 02/07. v.01)

Data: Nov. 2018

Codi:

Seguretat ilum.inadequada
Autor:Josep Llinàs i Carmona

Full:
DADES DE L'EDIFICI:

Seu del Conservatori de Música de Menorca

Situació:
Carrer de gracia, 50-52/ Ramon i Cajal, 11.
Municipi: Maó Menorca
Nova edificació
Reconversió d'una antiga edificació

Superfície:

1101,9 m2

Gran rehabilitació

USOS DE L'EDIFICI:
Residència Habitatge (Pisos, apartaments, habitatges)

Hospitalari (Hospitalització 24 hores i residències, no inclou
consultoris ni ambulatoris)

Residencial Públic (Hotels i apartaments turístics)

Docent (Primària, universitari …ensenyament en general)

Pública concurrència (Ús cultural, religiós i de transport de persones)

Aparcament (edifici o zona de més de 100 m2)

Administratiu (Bancs, administració pública, oficines, ambulatoris)

Comercial (Botigues, mercat i grans magatzems)

PARÀMETRES D'OBLIGAT COMPLIMENT
SU4 Seguretat en front al risc causat per il·luminació inadequada
1.1 Nivells mínims Exclusiva per a persones
enllumenat Exterior
Per a vehicles o mixtes (lux)

1)Projecte
M

Escales (lux)
Resta de zones (lux)

Escales (lux)
1. Enllumenat normal 1.1 Nivells mínims Exclusiva per a persones
Resta de zones (lux)
enllumenat
Interior
en zones de circulació
Per a vehicles o mixtes (lux)
1.1 El factor d'uniformitat mitja serà del 40% com a mínim

C PL PR E

10
5
10
75
50
50

1.2 En ús Pública concurrència amb activitats que es realitzin amb baixa il·luminació, en
rampes/escales s'instal·lará il·luminació abalisament
1a) Tot recinte l'ocupació del qual sigui que 100 persones
1b) Tot recorregut d'evacuació en zones d'ús hospitalari / residencial o de zones evacuació de més de
100 persones, escales i passadissos protegits, vestíbuls previs, escales d'incendis (Annex A SI)
1c) Aparcaments tancats o coberts de superfície construïda superior a 100 m2 incloses escales a
2.1 Enllumenat
l'exterior i passadissos
d'emergència. Dotació
1d) Locals que allotgin equips generals de protecció contra incendis i de risc especial segons SI 1
1e) Els lavabos generals de planta en edificis d'ús públic
1f) Llocs on s'ubiquen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació d'enlumenat de les
zones abans esmentades
1g) En els senyals de seguretat
2.2 a) Es situaran dos metres per sobre del nivel del terra
2.2 Enllumenat
d'emergència. Posició
2.2 b) Es disposarà una a cada porta de sortida i en punts de perill potencial o d'emplaçament
i característiques de
d'equips de seguretat. Com a mínim en portes amb recorreguts d'evacuació, escales, canvi de nivell i
les lluminàries
direcció i interseccions de passasissos.
1) Instal·lació fixa i amb font pròpia d'energia. Entrada automàtica per una fallada del subministrament
o descens de la tensió per sota del 70% nominal
2) En vies d'evacuació: 50% del nivell requerit als 5 segons i al 100% als 60 seguns
2.3 Enllumenat
d'emergència.
Característiques de la
instal·lació

2.4 Enllumenat
d'emergència.
Il·luminació dels
senyals de seguretat

a) Vies evacuació 2 metres d'ample il·luminància horitzontal central/lateral
b) Sales d'equips seguretat, incendis i quadres il·luminació 5 lux
3) Condicions
mínimes de servei
d'1 hora:

c) La relació il·luminància màxima/mínima menor 40:1 en línia central evacuació
d) Es consideren nuls els valors de reflexió de parets/sostres i es contempla
factor envelliment de les làmpades

e) El valor mínim Ra d'una làmpada serà de 40
a) La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal ha de ser al menys de 2 cd/m2 en
totes les direccions de visió important
b) La relació de la luminància a la mínima dintre del color blanc o de seguretat no ha de ser major de
10:1, evitant variacions entre punts adjacents
c) La relació de luminància blanca/color major de 10, no menor a 5:1 ni superior a 15:2
d) Els senyals de seguretat han d'estar il·luminats al menos al 50% de la il·luminància requerida,
després de 5s, i al 100% als 60s.

Terminologia:
Il·luminància (E): Flux lluminós per unitat d'àrea de superfície il·luminada. La unitat en el sistema internacional és el lux (lx).
Luminància (L): Quocient entre intensitat luminosa radiada per una font de llum i la superfície de la font projectada segons aquesta direcció. Amb l en candeles i S
en cm2, L queda expressat en cd/cmm2 o stilb (sb).

1) Especificar en quin document es justifiquen les solucions: memòria M, plànols PL, càlculs C, pressuposto PR i especificacions tècniques E.

SEGURIDADFRENTEALRIESGOCAUSADOPORLAACCIÓNDELRAYO
(Código técnico de la edificación. RD 314/2006, de 17 de marzo, y RD 1371/2007, de 19 de octubre)

CTEDBSU-8
Versión Enero 08

A Datosgeneralesdeledificio
Entorno
Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura que el edificio o más altos.
Rodeado de edificios más bajos.
Aislado.
Aislado sobre una colina o promontorio.

C1= 0.50

Materiales
Cubierta
Metálica

Cubierta de Cubierta de
Hormigón
Madera

Estructura Metálica
Estructura de Hormigón
Estructura de Madera

C2= 1.00

Contenido
Contenido tóxico, radioactivo, altamente inflamable o explosivo.
Contenido inflamable.
Otros casos.

C3= 1.00

Edificios no ocupados normalmente.
Pública concurrencia, uso sanitario, comercial, docente.
Otros usos.

C4= 3.00

Uso

Importancia
Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos, ...) o pueda ocasionar un
impacto ambiental grave.
Resto de edificios.

C5= 1.00

Dimensiones
Largo
Ancho
Alto

(1)

50.00 m
21.00 m
16.00 m

(1) Simplificadamente puede considerarse el ortoedro envolvente, por quedar el resultado del lado de la seguridad.

B CálculodelaFrecuenciaEsperadadeImpactos(Ne)yRiesgoAdmisible(Na)
FrecuenciaEsperadadeImpactosNe=Ng·Ae·C1·10-6
Densidad de impactos sobre el terreno (Ng)
Superficie de captura equivalente (Ae)
Frecuencia esperada de impactos (Ne)

(2)
(3)

2.5 impactos / año · km2
5104.22 m2
0.018880 impactos / año

(2) Según Figura 1.1 del DB, resulta ser 2,0 en Baleares excepto en la mitad oriental de Menorca que es 2,5.
(3) Esta superficie se calcula simplificadamente a partir de las dimensiones del edificio. En caso de que resulte necesaria la instalación de pararayos es conveniente ajustar el cálculo según el
procedimiento indicado en DB, e introducir la superficie equivalente en esta casilla.

RiesgoAdmisibleNa=5.5/C2/C3/C4/C5·10-3
Riesgo admisible (Na)

0.001833 impactos / año

C InstalacióndeProteccióncontraelRayo
NecesidaddelaInstalacióndeProtección
Es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos Ne es
mayor que el riesgo admisible Na, y la eficiencia requerida es mayor o igual a 0.80, por lo tanto, en este caso:
Sí

No

es necesaria.

TipodeInstalaciónExigidoE=1-(Na/Ne)
Eficiencia mínima exigida a la instalación (E)
Nivel de protección exigido

(5)

Nivel 1

(4)

0.90
Nivel 2

(4) Cuando la frecuencia esperada de impactos Ne, sea mayor que el riesgo admisible Na.
(5) Las características del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SU B.

Nivel 3

Nivel 4

MD 3.5. Justificació de Salubritat
L’edifici projectat satisfà les exigències bàsiques de salubritat (HS) en els termes de l’article 13
del CTE DB HS, garantint la protecció enfront de la humitat, disposant d’espais per a la recollida
adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de
xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten a conjunt de l’edifici:
HS 1 Protecció enfront de la humitat
L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció enfront de la humitat en els tancaments
que conformen l’envolvent de l’edifici.
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència:
Pel que fa al disseny de les façanes:
- zona eòlica C,
- zona pluviomètrica III,
- l’altura de coronament de l’edifici entre 16 i 40m.
- i la classe d’entorn és E1
La impermeabilitat de les façanes serà de Grau 4.
Coberta: Les característiques de la coberta s’adequaran a la normativa.
Es controlarà el risc de condensacions complimentant els requisits de limitació de la
demanda energètica.

HS 2 Recollida i evacuació de residus
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per tant es
preveu un espai de reserva per a la recollida de les 5 fraccions de residus de l’edifici, de tal
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida
selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.
La superfície de reserva serà com a mínim la que permeti la manipulació adequada dels
contenidors.
Pel que fa a la descripció i requisits dels espais i de les instal·lacions es fa al capítol referent a
instal·lacions i a la documentació gràfica corresponent segons es tracti de:
- Sistemes i instal·lacions de recollida, evacuació i tractament
- Locals i espais per als contenidors de residus (de l’edifici o per zones)
HS 3 Qualitat de l’aire
Tota la instal·lació de ventilació s’executarà segons el RITE (RD 1027/2007 de 20 de juliol.
L’edifici disposarà de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament,
eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels edificis,
de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de l’aire
viciat pels contaminants.
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior de l’edifici i de l’entorn exterior de façanes
i patis, l’evacuació dels productes de combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb
caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de combustible i de

l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques
(RITE).
Els cabals de ventilació considerats són:
taula de cabals de ventilació per activitat
Aules d’ensenyament

29 m3/h*pers

Oficines

45 m3/h*pers

Restaurants (no fum.)

29 m3/h*pers

Gimnàs

29 m3/h*pers

Passadís

1 m3/h*m2

Biblioteca

45 m3/h*pers

HS 4 Subministrament d’aigua i HS 5 Evacuació d’aigües
Les exigències de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües són aplicables als edificis
inclosos en l’àmbit general d’aplicació del CTE, i es defineixen a l’apartat “Descripció i requisits
dels sistemes que composen l’edifici” d’aquesta.
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
L’edifici disposarà de mitjans adequats per a subministrar a l’equipament higiènic previst aigua
apta per al consum de forma sostenible, aportant cabals suficients per al seu funcionament,
sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa.
No es preveu producció d’aigua calenta.
Exigències bàsiques HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE)
Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells
de forma independent o conjunta amb les precipitacions atmosfèriques i amb les escorrenties.

Justificació del compliment de les exigències bàsiques HS
S’adjunta la fitxa DB HS del Projecte Bàsic.
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Parámetros del DB HS para dar cumplimiento a las
exigencias de Habitabilidad, Salubridad

CTE

HS
P. BÁSICO

Ref. del proyecto: Seu del Conservatori de Menorca C/de Gràcia, 50-52 / C/Ramon i Cajal, 11.

HS 1 PROTECCIÓN FRENTE LA HUMEDAD
Exigencias básicas HS 1: Protección frente la humedad (art.13.1 Parte I CTE)
“Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como
consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios
que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.”

MUROS
Coeficiente de permeabilidad del terreno (1) Ks (cm/s)
Presencia de agua

(2)

Tabla 2

z 10-2

10-5<Ks<10-2

� 10-5

Alta

Media

Baja

> 10

� 10-5

Media

Baja

1V

V

Grado de impermeabilidad (3)

SUELOS
Coeficiente de permeabilidad del terreno (1) Ks (cm/s)
Presencia de agua

(2)

Tabla 5

FACHADAS
Zona Pluviométrica

Alta

Tabla 2

1

(5)

11

111

✔

Zona eólica

zona eólica C

Altura de coronación de la fachada sobre el terreno (m)
Clase de entorno

Grado de impermeabilidad (4)

(6)

� 15

16-40
E0

Tabla 6

✔

Grado de impermeabilidad (7)

✔
41-100
E1

✔

CUBIERTAS
Las condiciones de las soluciones constructivas dispondrán de los elementos relacionados en el apartado 2.4.2 del DB HS 1
Los puntos singulares de los muros, suelos, fachadas y cubiertas se resolverán de acuerdo con las condiciones de los apartados 2.1.3,
2.2.3, 2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivamente.

OCT COAC

3

✔

✔
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Parámetros del DB HS para dar cumplimiento a las
exigencias de Habitabilidad, Salubridad

HS
P. BÁSICO

Ref. del proyecto: Seu del Conservatori de Menorca C/de Gràcia, 50-52 / C/Ramon i Cajal, 11.

Para el dimensionado y ubicación de los elementos ver ficha DB HS 2

HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS

Exigencias básicas HS 2: Recogida y evacuación de residuos (art.13.2 Parte I CTE)
“Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de acuerdo con el sistema público de
recogida, de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestión.”

Edificios de
viviendas

Espacios comunes del edificio

Interior de la vivienda

En función del sistema de
recogida municipal ---

Previsión de almacén o espacio de
reserva

Espacio de almacenamiento
inmediato

Puerta a puerta

El edificio debe disponer de un
almacén de contenedores

Contenedores de calle de
superficie

El edificio debe disponer de un
espacio de reserva

Las viviendas deben disponer en
su interior espacios para
almacenar las cinco fracciones de
los residuos ordinarios.

Edificios
de otros usos

Se debe aportar estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en el DB HS 2

OCT COAC
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Parámetros del DB HS para dar cumplimiento a las
exigencias de Habitabilidad, Salubridad

HS
P. BÁSICO

Ref. del proyecto: Seu del Conservatori de Menorca C/de Gràcia, 50-52 / C/Ramon i Cajal, 11.

HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Exigencias básicas HS 3: Calidad del aire interior (art.13.3 Parte I CTE)
“Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se
produzcan de manera habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior de fachadas y patios, la evacuación de los
productos de la combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del
tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.”
VENTILACIÓN
DE LOS
RECINTOS

Interior de las viviendas

Ventilación
general
(apartado 3.1.1)

Ámbito:

Conjunto de la vivienda

Sistemas:

- Híbrido, o bien

Caudales
mínimos:

Admisión de
aire del espacio
exterior (1)

- Mecánico
Se garantizarán los
caudales mínimos
de ventilación
mediante la
implantación de los
sistemas de
ventilación
adecuados

(tabla 2.1)

Extracción del
aire viciado (2)

Ventilación
adicional
(apartado 3.1.1)

- Dormitorios --- 5 l/s persona
- Sala de estar --- 3 l/s persona
comedor
- Baños

--- 15 l/s local

- Cocina

--- 2 l/s m2

Ámbito:

Cocina

Caudal
mínimo:

Extracción mecánica para vahos
y contaminantes de la cocción (2)

Ámbito:

Sala de estar, comedor, dormitorios y cocina

Elemento

Ventanas o puertas exteriores practicables (1)

--- 50 l/s

(tabla 2.1)

Ventilación
complementaria
(apartado 3.1.1)

Almacén de residuos en
edificios de viviendas (4)

Caudal mínimo:

(apartado 4.4) Superficie practicablez 1/20 Superficie útil del local

10 l/s m2

Sistema de ventilación: (1) (2)
(apartado 3.1.2)

(tabla 2.1)

- Natural,
- Híbrido, o
- Mecánico

Trasteros en edificios de
viviendas

Caudal mínimo:

0,7 l/s m

2

Sistema de ventilación:

(1) (2)

(apartado 3.1.3)

(tabla 2.1)

- Natural,
- Híbrido, o
- Mecánico

Aparcamientos

Caudal mínimo:

120 l/s plaza

(tabla 2.1)

Locales de otro tipo
EVACUACIÓN DE De las instalaciones
LOS PRODUCTOS térmicas
DE LA
COMBUSTIÓN

Sistema de ventilación: (1) (2)
(apartado 3.1.4)

- Natural, o
- Mecánico

- Es necesario observar las condiciones establecidas por el R1TE
- Se producirá con carácter general por la cubierta del edificio y se hará de acuerdo
con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas (5)

✔

(1)

Las aberturas de admisión de aire para la ventilación general y las ventanas y puertas para la ventilación complementaria tienen que comunicar con un espacio
exterior que tenga las siguientes condiciones (DB HS 3 apartados 3.2.1 y 3.2.6):

(2)

La expulsión del aire viciado debe realizarse al final del conducto de extracción, después del aspirador:
- Por encima de la cubierta de edificio si se trata de un sistema híbrido: 1 m, como mínimo; 2m si es transitable; superar la altura de cualquier obstáculo
que esté a una distancia entre 2 y 10m de la expulsión y/o 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia � 2m.

- Permite inscribir en su planta un círculo de diámetro D z H/3, siendo H la altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan y D z 3 m.

- Separada: 3 m como mínimo de cualquier elemento de entrada de aire (abertura de admisión, puerta exterior o ventana, boca de toma) y de cualquier
punto donde puedan haber personas de forma habitual.

(3)

Aunque el apartado 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permite hacer la extracción mecánica del aparato de cocción con conductos individuales o colectivos, el D.
141/2012 de condicions d’habitabilitat establece que la extracción de las cocinas se hará con conductos independientes hasta la cubierta del edificio.

(4)

Si en el proyecto solo se contempla el espacio de reserva para el almacén de residuos, debería tener en cuenta la previsión del sistema de ventilación.

(5)

Reglamentación específica sobre instalaciones térmicas: Reglamento de instalaciones Térmicas en los edificios, R1TE (RD 1027/2007), Reglamento de
combustibles gaseosos (RD 919/2006) y algunas OOMM.

OCT COAC
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Parámetros del DB HS para dar cumplimiento a las
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HS
P. BÁSICO

Ref. del proyecto: Seu del Conservatori de Menorca C/de Gràcia, 50-52 / C/Ramon i Cajal, 11.

HS 4 SUBMINISTRO DE AGUA
Exigencia básica HS 4: Suministro de agua (art.13.4 Parte I CTE)
“Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.”
PROPIEDADES
DE LA
INSTALACIÓN

Calidad del agua

-+ El agua de la instalación cumplirá los parámetros de la legislación vigente sobre el agua para el consumo
humano.
-+ Los materiales de la instalación garantizarán la calidad del agua suministrada, la compatibilidad
con el tipo de agua y con los diferentes elementos de la instalación además de no disminuir la vida
útil de la instalación.

✔

-+ El diseño de la instalación de suministro de agua evitará el desarrollo de gérmenes patógenos.

Protección contra
retornos

Sistemas antirretorno:

-+ Se dispondrán para evitar la inversión del sentido del flujo del agua

Se establecerán
discontinuidades entre:

-+ 1nstalaciones de suministro de agua y otras instalaciones de agua
proveniente de otro origen que la red pública
-+ 1nstalaciones de suministro de agua e instalaciones de evacuación
-+ 1nstalaciones de suministro de agua y la llegada de agua en los aparatos
y equipos de la instalación

Vaciado de la red:
Condiciones mínimas
de subministro en los
puntos de consumo

Caudales
instantáneos mínimos:

✔

-+ Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de
tal forma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red

Agua Fría

✔

q ;: 0,04l/s -+ Urinarios con cisterna
q ;: 0,05l/s -+ Lavamanos
q ;: 0,10l/s -+ Lavamanos, Bidé, 1nodoro con cisterna
q ;: 0,15l/s -+ Urinarios con grifo temporizado, lavavajillas dom.
grifo aislado
q ;: 0,20l/s -+ ducha, bañera < 1,40m, fregadero dom., lavadero
lavadora dom., grifo garaje, y vertedero
q ;: 0,25l/s -+ lavavajillas industrial (20 servicios)
q ;: 0,30l/s -+ bañera ;: 1,40m, fregadero no doméstico
q ;: 0,60l/s -+ lavadora industrial (8kg)

Agua Caliente (ACS)
q ;: 0,03l/s -+ Lavamanos
q ;: 0,065l/s -+ Lavamanos, Bidé
q ;: 0,10l/s -+ ducha, fregadero dom., lavadero, lavavajillas dom.
lavadero y grifo aislado
q ;: 0,15l/s -+ bañera < 1,40m y lavadora doméstica
q ;: 0,20l/s -+ bañera ;: 1,40m, fregadero no doméstico,
lavavajillas industrial (20 servicios)
q ;: 0,40l/s -+ lavadora industrial (8kg)

Mantenimiento

Presión:

-+ Presión mínima: Grifos, en general --- P ;: 100kPa
Calentadores y fluxores --- P ;: 150kPa
-+ Presión máxima: Cualquier punto de consumo --- P � 500kPa

Temperatura de ACS:

-+ Estará comprendida entre 50ºC y 65ºC
(No es de aplicación en las instalaciones de uso exclusivo
Vivienda)

Dimensiones de los
locales

Accesibilidad de la
instalación

-+ Los locales donde se instalen equipos y los elementos de la
instalación, tendrán las dimensiones suficientes para poder llevar a
cabo su mantenimiento adecuadamente.
(No es de aplicación en viviendas unifamiliares aisladas y adosadas)

✔

-+ Para poder garantizar el mantenimiento y reparación de la
instalación, las tuberías deben estar a la vista, alojadas en huecos
o patinillos registrables, o disponer de arquetas o registros.
(Si es posible también se aplicará a las instalaciones particulares)
-+ Las tuberías, grifos y los demás puntos terminales de las
instalaciones que suministren agua no apta para el consumo,
deben estar adecuadamente señalados, para poder identificarlos
de forma fácil e inequívoca.

SEÑALIZACIÓN

Agua no apta para el
consumo

Identificación

AHORRO DE
AGUA

Parámetros a
considerar

Contabilización

-+ Debe disponerse de contabilización tanto de agua fría como de
agua caliente para cada unidad de consumo individualizable.

✔

Red de retorno de ACS

-+ En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando
la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado
sea ;: 15m

✔

Dispositivos de ahorro
de agua

OCT COAC

-+ En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de
los lavabos y las cisternas de los inodoros, deben estar dotados de
dispositivos de ahorro de agua.

✔
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HS
P. BÁSICO

Ref. del proyecto: Seu del Conservatori de Menorca C/de Gràcia, 50-52 / C/Ramon i Cajal, 11.

HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS
Exigencias básicas HS 5 Evacuación de aguas (art.13.5 Parte I CTE)
“Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con
las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.”
PROPIEDADES DE
LA INSTALACIÓN

Objeto

-+ La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuo que no sean aguas residuales
o pluviales.
-+ Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido en
ella a los locales ocupados.

✔

Ventilación

-+ Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres
hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.

✔

Trazado

-+ El trazado de las tuberías debe ser el más sencillo posible, con unas distancias y pendientes que
faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su
interior.

✔

Dimensionado
Mantenimiento

-+ Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales previsibles en
condiciones seguras.
-+ Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y
reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables.
En caso contrario deben contar con arquetas o registros.

OCT COAC
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Ref. del projecte: Carrer de gracia, 50-52/ Ramon i Cajal, 11.

ÀM BI T D’ A PL I C A CIÓ
obra nova

✔

re ha bi li ta ció in t eg r al

a m p l i ac i ó, r e f o r m a , re h a b i l i ta c i ó o reh abi lit a c i ó i nte gr al en e dif ic i s c at al og at s
No els hi és d’aplicació el DB HR

✔

Ú S D E L ’ ED IF IC I
residencial privat

residencial públic

adm i ni st r a t iu

docent

sanitari

al t r es

✔

div e rs es u nit a t s d’ ú s

✔

✔

UNITAT S D ’ Ú S
un a ú nic a uni t at d ’ ú s
E XIG È N CI ES D’ AÏ LLA M E NT A CÚ S TI C
SEPARACIONS VERTICALS INTERIORS

a soroll aeri
envans

RA � 33dBA

✔

entre el recinte protegit i el recinte emissor

DnTA � 50dBA

✔

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA � 45dBA

✔

paret del recinte protegit

RA � 50dBA

✔

RA � 30dBA

✔

RA � 50dBA

✔

RA � 20dBA

✔

Separació entre una unitat d’ús i un recinte emissor entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit
d’instal·lacions o d’activitat
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

DnTA � 55dBA

✔

DnTA � 45dBA

✔

Recinte de l’ascensor (sense maquinària al recinte)

RA � 50dBA

✔

Separacions en la mateixa unitat d’ús
Separació entre una
unitat d’ús i un
recinte emissor que
no pertany a la
unitat d’ús

El recinte no comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor
El recinte comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

porta o finestra del recinte protegit
paret del recinte habitable

(1)

porta o finestra del recinte habitable

(1)

entre unitat d’us i caixa d’ascensor

TANCAMENTS EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR

a soroll aeri

F A Ç A N E S , C O B E R T E S I T E R R E S E N C O N T A C T E A M B L ’ E X T E R I O R , D 2m,nT,Atr en dBA

D2m,nT,Atr
en funció de l’Ld

FAÇANA A CARRER
Ús residencial/ hospitalari

Ld carrer
dBA

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

30

30

30

30

60 < Ld :: 65

32

30

32

30

65 < Ld :: 70

37

32

37

32

70 < Ld :: 75

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42

Ld :: 60

✔

Quan el soroll al
que estigui sotmès
el tancament sigui
d’aeronaus, els
valors D2m,nT,Atr
s’incrementaran en
4dBA
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Ref. del projecte: Carrer de gracia, 50-52/ Ramon i Cajal, 11.

FAÇANA A PATI (Les façanes que donin a pati d’illa tancats, patis interiors o façanes no sotmeses directament a soroll de trànsit, aeronaus,
activitats industrials, comercials o esportives, es considerarà un índex de soroll dia, Ld, 10dBA menor que l’índex de soroll dia de la zona.)

Ld carrer
dBA

Ld Pati
dBA

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld :: 60

Ld :: 60

30

30

30

30

60 < Ld :: 65

Ld :: 60

30

30

30

30

65 < Ld :: 70

Ld :: 60

30

30

30

30

70 < Ld :: 75

60 < Ld :: 65

32

30

32

30

Ld > 75

65 < Ld :: 70

37

32

37

32

MITGERES

a soroll aeri

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA � 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr � 40dBA

SEPARACIONS HORITZONTALS INTERIORS

a soroll d’impacte

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte emissor que no
pertany a la unitat d’ús

entre el recinte emissor i recinte protegit

L’nT,w :: 65dB

✔

DnTA � 50dBA

✔

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

✔

DnTA � 45dBA

✔

Separació entre una unitat d’ús i
un recinte d’instal·lacions o
d’activitat

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit

L’nT,w :: 60dB

✔

DnTA � 55dBA

✔

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

L’nT,w :: 60dB

✔

DnTA � 45dBA

✔

a soroll aeri

E XIG È NC I E S D E C O N TRO L D E L TE M PS D E R E V E R BE RA C I Ó
Espais que han de controlar el seu temps de reverberació:
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum :: 350m

Temps màxim de reverberació
3

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum :: 350m

0,7s

3

0,5s

Restaurants i menjadors
Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes
protegits amb els que comparteixen portes

0,9s
Àrea d’absorció acústica equivalent
A � 0,2m2/m3

EXIG ÈN C I ES D E SO R O L L I VIBRACIO N S D E LE S I N STA L ·L AC IO N S
Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici.
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll.
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents
(1)

Només aplicable als usos residencial i sanitari

3.7Estalvi d’energia.

HE 0

Limitació de l consum

Proje cte bàsic

h a b i ta t g e i alt r es u s os
R e f e r è n c i a d e p r o j e c t e : Seu Conservatori de Menorca - Carrer de Gràcia, 50-52/ Ramon i Cajal, 11

DADES
Tipus d’intervenció:

Obra nova

Ús de l’edifici:

Habitatges
✔

Zona climàtica hivern:

Altre ús:

A

✔

Am p l i a c i ó d ’ e d i f i c i e x i s t e n t

m2

Sup. Útil =
Edifici ús públic

B

✔

C

D

E

E XIG ÈNC I A
Edificis d’ús habitatge
El consum energètic d’energia primària no renovable de l’edifici o de la part ampliada no ha de superar el
valor límit Cep,lim en funció de la zona climàtica

Clima
A

C o n s u m e n e r g è t i c d ’ e n e r g i a p r i m à r i a , Cep
Cep � 40 +

1000

=

kW·h/m2· any

=

kW·h/m2· any

=

kW·h/m2· any

=

kW·h/m2· any

=

kW·h/m2· any

S

B

Cep � 45 +

1000
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S

C

Cep � 50 +

D

Cep � 60 +

1500
S
3000
S

E

Cep � 70 +

4000
S

✔

Edificis d’ús diferent al d’habitatge
La qualificació energètica per a l’indicador “consum energètic d’energia primària no renovable” de l’edifici o la
part ampliada ha de ser d’una eficiència igual o superior a la classe B, d’acord al procediment bàsic per a la
certificació d’eficiència energètica dels edificis.

HE 1

Limitació de la demand a energèt ica

Projecte bàsic

Obra nova i ampliació
altres usos diferents d’habitatge
R e f e r è n c i a d e p r o j e c t e : Seu del Conservatori de Menorca - C/ de Gràcia / Ramon i Cajal 11.
DADES
Tipus d’intervenció:

Obra n ova

✔

Intervenció en edificis existents:

A m p l i a ció

Edifici ús públic

Ús edifici:
Càrrega interna:
Clima hiv er n:

✔

b aix a

A

B

✔

C

D

mitja

E

alta

Clima estiu:

1

molt alta
✔

2

3

4

EXIGÈNCIES
✔

Limi tac ió de la dem an da e ne rgè tica
El percentatge d’estalvi de la demanda energètica conjunta de calefacció i refrigeració, en relació a l’edifici de
referència o la part ampliada, si s’escau, ha de ser igual o superior a:
Càrreg a de les fonts internes
Clima d’estiu
✔

✔

baixa

✔

mitja

alta

molt alta

1
2
3

25%
25%
25%

25%
25%
20%

25%
25%
15%

10%
10%
0%

4

25%

20%

15%

0%

Limitació de condensacions
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En el cas en que es produeixin condensacions intersticials en l’envolvent tèrmica de l’edifici, aquestes seran tals
que no produeixin una reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o
pèrdua de la seva vida útil. A més, la màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la
quantitat d’evaporació possible en el mateix període.

(1)

Superfície útil dels espais habitables de l’edifici

1/1

3.8Altres requisits de l’edifici. Ecoeficiència.
Prenem com a criteris i complement del CTE en matèria de ecoeficiencia el Decret 21/2006

ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN
ELS EDIFICIS.

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

DADES DE L'EDIFICI:

C/de Gràcia 50-52/ C/Ramon i Cajal,11
Municipi:
Maó
Província
Nova edificació
X
Reconversió d'antiga edificació
Situació:

X

Menorca
Gran rehabilitació

USOS DE L'EDIFICI:

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, secundària,

Habitatge

X

universitària i professional)

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions,
residències, albergs )

Administratiu (centres de l'Administració
pública, bancs,oficines)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT
AIGUA tots els usos
SANEJAMENT
AIXETES

PROJECTE

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

X

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

X

X
X

ENERGIA tots els usos
parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : Km 0,70 W/m 2K (1)

AILLAMENT TÈRMIC

(2)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :
(2)

PROTECCIÓ SOLAR

Km 3,30 W/m 2K (1)

X
X

0

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 ), disposen d’element o tractament a l’exterior o
entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S35%

USUARIS DE L'EDIFICI

PRODUCCIÓ D’ AIGUA CALENTA SANITÀRIA
AMB
ENERGIA SOLAR

Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya Juliol 2006

DECRET 21/2006

PROJECTE BÀSIC

no
demanda ACS a 600

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
≥ 50 l/dia a 60 han de disposar de sistema de
producció d’ACS amb energia solar tèrmica
0

zona climàtica

no
no

contribució mínima d’energia solar en
producció d’ACS

no

%

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres
fonts d’energies renovables

PRODUCCIÓ
NO
ELÈCTRICA:

X

l/dia

no

no és d’aplicació quan :
l’edifici no compta amb suficient assolellament
cal justificar-ho adequadament a la memòria en edificis de nova planta per limitacions de la
normativa urbanística que impossibilita la superfície
de captació

no

no

en rehabilitació per la configuració prèvia de
l’edifici o de la normativa urbanística
per protecció patrimoni cultural català

PRODUCCIÓ
ELÈCTRICA
per efecte
Joule:

RENTAVAIXELLES

no
no

per la producció d’ACS s’utilitzen resistències
elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona contribució mínima d’energia solar en

no

70 %

climàtica:

producció d’ACS
la zona no té servei de gas canalitzat

no és d’aplicació quan :

l’aportació energètica és cobreix amb altres fonts
d’energies renovables

no

no

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una
d’aigua calenta

X

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PRODUCTES

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de
Catalunya
etiqueta ecològica de la Unió Europea
marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

X

RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
HABITATGES
(adaptant-se a les
ordenances
municipals)

preveu un espai fàcilment accessible de

150

dm 3 per separar les fraccions següents:

ALTRES USOS (sense les diferents unitats privatives disposen segons
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per
perjudici d’altres
separat dels diferents tipus de residu :
normatives)

envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

X

al'interior de les unitats privatives
a un espai comunitari

X

X

ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN
ELS EDIFICIS.

Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya Juliol 2006

DECRET 21/2006

PROJECTE BÀSIC
(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
AILLAMENT ACÚSTIC

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R
de 48 dBA
entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives
següents:

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

INSTAL·LACIONS

PUNTS

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

5

coberta ventilada

5

coberta enjardinada

5

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

6

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de
0,70 W /m2K ;
Km 0,63 W /m2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de
0,70 W /m2K ;
Km 0,56 W /m2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de
0,70 W /m2K ;
Km 0,49 W /m2K

5
4
6
8

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87),
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament
tenen aïllament a so aeri R de ≥ 28 dBA

4

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i
també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai
inferior sigui  74 dBA

5

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus
d’escumes, etc)

4

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

4

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

5

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

8

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

7

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al
sistema d’enllumenat

3

X
3

(1)

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

(2)

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

(Versión Feb12)

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
"Pla director sectorial per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca" BOIB 109. 03/08/2006

PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO:
PROMOTOR:
ARQUITECTO:

Seu del Conservatori de Música de Menorca
C/de Gràcia, 50-52/ C/Ramon i Cajal, 11
Conselleria d'educació (IBISEC)
Josep Llinàs i Carmona

Nº LICENCIA:
MUNICIPIO:
Maó
CIF: Q0700452F
TEL:

A Evaluación del volumen y características de los residuos de demolición y construcción
Procedentes de construcción

Procedentes de demolición
Superficie total demolida
Tipología:

vivienda muro de carga

industrial muro de carga

vivienda hormigón

otros

RESIDUOS
17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos
17/02 Madera, vidrio y plástico
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas
17/04 Metales (incluso sus aleaciones)
17/06 Materiales que contienen amianto
17/08 Materiales de construcción a base de yeso
17/09 Otros residuos
TOTAL
COMENTARIOS:

794.00 m2

I. VOL.
(m3/m2)
0.3000
0.0100
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.3100

VOLUMEN
(m3)
238.20
7.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
246.14

Superficie total construida/reformada
Tipología:

vivienda

industria

locales

otros

4400.50 m2
Reforma

RESIDUOS
17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos
17/02 Madera, vidrio y plástico
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas
17/04 Metales (incluso sus aleaciones)
17/06 Materiales que contienen amianto
17/08 Materiales de construcción a base de yeso
17/09 Otros residuos
TOTAL

I. VOL.
(m3/m2)
0.0700
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0040
0.0000
0.0740

VOLUMEN
(m3)
308.04
0.00
0.00
0.00
0.00
17.60
0.00
325.64

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cantidad total de residuos generados en la obra procedentes de construcción o demolición

571.78 m3

B Evaluación de los residuos que no necesitan ningún tipo de tratamiento (procedentes de excavación)

Procedentes de excavación de rellenos

Procedentes de excavación de terrenos naturales
RESIDUOS
Grava y arena compactas
Grava y arena sueltas
Arcilla
Otros
TOTAL
COMENTARIOS:

VOLUMEN
(m3)
6549.60
4299.60
0.00
0.00
10849.20

RESIDUOS

VOLUMEN
(m3)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Tierra vegetal
Terraplén
Pedraplén
Otros
TOTAL

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cantidad total de residuos procedentes de excavación
Cantidad prevista de reutilización en la propia obra

10849.20
0.00

Cantidad total de residuos destinados a restauración de canteras

10849.20 m3

C Medidas previstas de separación en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra
Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

SÍ

NO

SÍ

NO

0.00 m3

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Se prevé la separación de los residuos inertes del resto de residuos?
COMENTARIOS:

- La separación y almacenaje de RESIDUOS PELIGROSOS son obligatorios en cualquier caso.
- La separación en origen de RESIDUOS INERTES (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares) es obligatoria salvo en caso de obra menor con un volumen inferior a 5 m3 de residuos.
- Para obtener el peso puede estimarse una densidad de 0,5-1,2 tn/m3

D Valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados
RESIDUOS A GESTIONAR EN INSTALACIONES AUTORIZADAS
Residuos inertes (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)
Demás residuos no peligrosos (restos metálicos, de madera, plásticos y similares)
Valoración económica del coste de gestión

VOLUMEN
(m3)
546.24
25.54

TARIFA
(€/m3)
7.00
16.60

FIANZA 125% Coste Gestión =

COSTE
(€)
3823.68
423.96
4247.64

5309.55 €
Fecha

setembre 2020

Firma

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC.1. TREBALLS PREVIS
Per poder realitzar les excavacions previstes sota rasant, s’haurà d’enderrocar la façana del carrer
Ramon i Cajal de la sala Augusta i la mateixa sala, excepte l’escenari la façana al carrer de Gracia. EN
relació a la façana a enderrocar s’efectuarà un aixecament detallat i precís de la mateixa, amb la
intenció de reproduir-la exactament quan arribi el moment durant l’obra. S’ha pres aquesta decisió, per
tal de entendre que la reproducció de la façana es possible i fàcil, conservar-la, i al mateix temps
excavar 12m per sota d’ella hauria significat un encariment injustificable del pressupost d’execució.
Hi ha doncs una feina d’enderroc de la façana, previ aixecament de la mateixa i una feina de
desmuntatge de la coberta a dos aigües de la Sala Augusta, que es realitzarà amb la prèvia
recuperació de les teules existents que seran emmagatzemades per ser recol·locades al seu moment a
la coberta definitiva.

MC.2. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI I SISTEMA ESTRUCTURAL.
S’ADJUNTA A L’ANEX DE ESTRUCTURES:ANNEX nº 2.
Incloent prescripcions tècniques i detalls que estan recollides com a partides

als amidaments i

pressupost, amb el seu valor contractual

MC.3. SISTEMES D’ENVOLVENT EXTERIOR, COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I ACABATS.
Amb la voluntat del projecte d’acomodar-se a la morfologia de l’entrada les façanes es recobriran amb
estucat de calç i pols de marbre sobre arrebossat de morter de calç.
Paviment exterior en planta baixa, en pedra sorrenca de Juneda a tall de serra, gruix 10cms.
Revestiments verticals en façana, indicats a la documentació gràfica, en la mateixa pedra, amb el
mateix acabat, gruix 3cms, amorterada i fixada amb ganxos d’acer inoxidable.
La constitució de les façanes, parets mitgeres, cobertes, compartimentació interior i exterior, verticals i
horitzontals esta condicionada per les necessitats acústiques i per tant definides exhaustivament al
capítol corresponent.

Proteccions verticals:
Sistema de tancaments de portes, finestres i fixes exteriors amb perfils d'acer Jansen serie Janisol Arte
format per perfils d'acer qualitat S235JRG2 segons EN10025:1993 laminats, de 1,5 mm de gruix i
60mm de profunditat en marc i fulla normal i 64,5 en fulla central i inversor en finestres i portes de fulles
batents. Tractament Sendzimir (zincat en calent).

Ruptura de pont tèrmic de 30 mm entre elements de perfil mitjançant ànimes contínues en material
poliamida amb fibra de vidre.
Llistons d'alumini clipats sobre peces metàl.liques que oculten la fixació.
Estanqueitat del sistema amb junta EPDM d'alta qualitat i junta central de poliamida.
- Resistencia a la pluja batent (EN 12208): Classe 9 A (600 Pa)
- Resistència a la càrrega de vent (EN 12210): Classe C3 (1200 Pa)
- Permeabilitat a l'aire (EN 12207): Classe 4 (600 Pa)
- Coeficient de transmisió tèrmica (EN 1077-1): >1.9 W/m2K
- Aillament acústic (EN 140-3): fins a Rw 42 (-1;-5) dB
- Perfils metàl.licss amb RPT (EN 14024): CW / TC2
Equipaments:
Frontisses d'acer inoxidable tipus FAB de DORMA
Manetes d'acer inoxidable tipus PURE 8100 de DORMA.
Mecanisme de retenció tipus DORMA TS, tirador portes tipus DORMA TG.
Barra vertical; topall de portes tipus DORMA TZ 5021
Barra antipànic tipus DORMA PHA 2500 o equivalent.

A l’annex nº 5,Condicionament acústic, Aïllament acústic, Control de Soroll ,es determina la
composició constructiva dels elements constructius en base a necessitats d’ordre acústic i tèrmic.
Aquestes prescripcions estan recollides i descrites a les partides d’amidaments i pressupost incloent
el seu valor contractual.

MC.4. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis
MC.4.1 Instal·lació d’ascensor
Ascensor elèctric d'adherència per a 12 persones (900 kg) i 1.6 m/s, sistema d'accionament
electrònic de 8 parades (30 m), maniobra col·lectiva de pujada i baixada, portes d'accés de
maniobrabilitat corredissa automàtica de 100 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer inoxidable, amb
velocitat d'obertura constant, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer
inoxidable i qualitat d'acabats alta. Amb sistema de comunicació externa via GSM. Segons normativa
vigent.
Es prestara especial atenció al revestiment interior que serà d’acer inoxidable ja que també s’utilitzara
per al transport de materials relacionats amb l’ús de l’edifici.

MC.4.2 Recollida i evacuació de residus.
Els requisits dimensionals de l’espai de reserva per la recollida de residus de l’edifici, ja s’han
especificat a la memòria descriptiva.
Els requisits tècnics de l’espai de reserva de l’edifici es concreten en:

La seva incorporació dins de l’envolvent tèrmica de l’edifici, garantint així que la temperatura interior
no supera els 30ºC.
L’acabat de les parets és enrajolat amb rajola ceràmica vidrada de petit format i junts impermeables.
El paviment, en pendent de l’1’5% de gres extorsionat, permet el desguàs de l’espai cap una bunera
sifònica antimúrida de Ø 50 mm. La trobada entre el paviment i les parets enrajolades es realitzarà
amb peces especials arrodonides.

MC.4.3. Instal·lacions.
A l’annex 4 s’adjunta la Memòria del Projecte executiu de control de les instal·lacions al l’annex
d’instal·lacions a la memòria.
A l’annex 4 s’adjunta igualment el Càlcul de les instal·lacions .
En aquest annex 4 queden definits els capítols de subministrament d’aigua, Evacuació d’aigües,
subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació, Telecomunicacions, Sistemes de ventilació,
Instal·lacions tèrmiques i Instal·lacions contra incendi.
Totes les prescripcions i detalls estan recollides igualment a les partides d ‘amidaments i del
pressupost, juntament amb el seu valor contractual.

MC.5. Urbanització. Condicionament dels espais exteriors
L’urbanització de l’exterior forma part de l’edifici i es produeix a la coberta de la planta semisoterrani
fonamentalment.
Es construirà amb la pedra sorrenca abans mencionada i amb pendents del 2% en direcció al carrer.

MN. NORMATIVA APLICABLE

1. Reial Decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableix els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments artístics regulats en la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació.
2. Reial Decret 389/1992, de 15 de abril, pel que s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments artístics.
3.

COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS
Aquest projecte compleix amb tota la normativa esmentada al punt 4 de la memòria del projecte
basic.

Barcelona, SETEMBRE 2020

Josep Llinàs i Carmona Arquitecte

