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MG DADES GENERALS

MG1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE
Títol del projecte:
Parc dels Pilans
Objecte de l’encàrrec:
Projecte d'urbanització d’un espai públic urbà. Adequació zona de lleure.
Emplaçament:
Carrer del Ter Vell, 1.
Municipi:
L’Escala.
Referència cadastral:
9934501EG0693S0001HI

MG2 AGENTS DEL PROJECTE
Promotor:
Ajuntament de l’Escala
NIF P1706800H
Carrer del Pintor Joan Massanet, 34, 17130 L'Escala (Girona).
972774848
Arquitectes:
Marc Gasull Morales
NIF 41551283N
Col·legiat nº 74128
Carrer del Puig, 123, 17130 L’Escala (Girona).
628057801
mgasullmorales@gmail.com
Martí Ribera Palomeras
NIF 40452794A
Col·legiat nº 74729
Carrer Sant Antoni, 61, 3B, 17600 Figueres (Girona).
689499223
mriberapalomeras@gmail.com

MG3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS.
Estudi topogràfic:
L’aixecament topogràfic de l’àmbit d’actuació ha estat proporcionat pel departament d’urbanisme de
l’Ajuntament de l’Escala.
Veure documentació gràfica.
Estudi bàsic de seguretat i salut:
L'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es pot utilitzar per a projectes amb PEM menor o igual
a 280.000€ (2016), per a pressupostos més alts s'ha de realitzar un Estudi de Seguretat i Salut complert.
Estudi de gestió de residus.
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD1 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA
Durant els darrers dos anys a la zona central del Camp dels Pilans s’hi han anat desenvolupant diferents
projectes i actuacions amb l’objectiu de donar més valor i vitalitat a aquest espai públic fins a llavors
pràcticament en desús.
A tot el solar del Camp dels Pilans s’han realitzat varis estudis i propostes per donar ús a aquest espai:
des de pistes i mòduls d’atletisme oficials a circuits de crossfit, espais verds i un parc infantil per a nens.
Es va complementar l’equipament del Centre Civic amb la construcció d’una pista polivalent pavimentada
i una graderia amb escenari, cosa que demanava l’associació de veïns del “Camp dels Pilans - Les Corts”
de l’Escala per organitzar periòdicament cantades d’havaneres, ballades de sardanes i, per Sant Joan, la
corresponent berbena i concert.
A inicis d’aquest any es va realitzar una altra actuació consistent en una pista de pump track que neix arrel
de la creació de l’escola infantil de ciclisme del Club Ciclista Esquenapelats. Aquest circuit per a bicis,
skates i patinets, apte per a totes les edats, ha tingut una molt bona acollida per part dels veïns de l’Escala
i també ha propiciat una gran afluència de gent del pobles més pròxims.
El nou fluxe de gent en aquest espai requereix el seu acondicionament.
Properament està prevista la realització d’un ajardinament perimetral a la superfície del solar pròxima a
aquest pump track amb un doble objectiu: el primer és amb motiu paisatgístic de l’espai i el segon
precisament per poder amortiguar el soroll dels usuaris pel benestar de la comunitat de veïns.
Seguint amb l’avantprojecte on es zonificava tot el solar del Camp dels Pilans per diferents usos, toca ara
la part de l’equipament infantil i de lleure. Aquest ús està reservat per al lateral nord del parc; paral·lel al
llarg del carrer del Ter Vell i a la mateixa franja que la pineda.
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MD1.1 RECULL FOTOGRÀFIC DE L’ESTAT ACTUAL
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MD2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

MD2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE I DELS ESPAIS ADSCRITS
L’actuació es situa al lateral nord de l’esplanada central del Camp dels Pilans, al llarg del carrer del Ter Vell
fins a l’encontre amb el carrer del Camp dels Pilans, amb un ample similar a l’ocupat per la pineda de la
punta nord, i sense arribar a ocupar el perímetre del pumptrack al sud ni el marge arbrat amb un petit
desnivell que separa el pla del carrer.
El projecte consisteix en una passarel·la elevada desde la qual es pengen diferents atraccions per a nens:
gronxadors, teles, cordes, anelles, escales, tirolina, i altres elements que creen diferents circuits d’agilitat i
recorreguts amb diferents finals.
Aquesta passarel·la es constitueix a partir d’un mòdul basic que es repeteix (amb algunes variacions) fins
a vint-i-set vegades al llarg del seu traçat i no constitueix una barrera física, ja que és permeable per la
seva part inferior. Es poden afegir mòduls als ja existents en projecte i inclús modificar-los parcialment,
per tant es considera un sistema obert per a possibles modificacions futures del parc.
La forma de sanefa del traçat de la passarel·la respon a l’objectiu de zonificar els espais als diferents rangs
d’edat, i per tant, a lús; sense voler crear una divisió entre la zona infantil i el gran espai central; més aviat,
amb la idea de relacionar-los.
La zona de la pineda és la més usada pels veïns per a pic-nics i dinars populars i fins i tot, per muntar
partits de volley; degut a la sombra que genera és , fins a dia d’avui, la part més acollidora del parc.
Aquest espai, per tant, es pensa per als més petits; degut a la proximitat d’un espai d’estar acollidor des
d’on els pares en poden tenir el control. A més, el primer tram i accés d’aquest extrem de la passarel·la es
projecta en forma de rampa, de manera que es crea una barrera física que acota l’espai abocant-lo cap al
centre del parc, lluny del carrer i del trànsit rodat.
Pròxim a l’area de pic-nic de la pineda, a la cantonada del primer canvi de direcció de la passarel·la, es
projecta el bany públic, donant l’esquena al parc i amb accés desde la cara del carrer, de manera que quedi
el més dissimulat possible. Al mòdul annex al bany, donant pas a la cara exterior del parc, hi ha la font
d’aigua.
Al llarg del segon i tercer tram és on es penjen les atraccions, on hi ha la fila de troncs d’equilibris i els cinc
mòduls consecutius de circuit d’aventura. En varis mòduls s’instal·len xarxes d’escalada per accedir al pis
superior i tobogants i barres de bomber per desllisar-se de nou a nivell de terreny. Aquests dos trams creen
un espai més recollit al costat del carrer on es col·loquen unes roques d’escutllera en forma circular.
El quart tram de la passarel·la és una espècie de filtre entre la zona de nens i la part d’adults, on es situa la
part de crossfit o gimnàs. S’ha cregut oportú deixar sense ús aquest tram precisament perquè actui com
a zona de confluència entre adults i nens però que l’espai no pertanyi a cap franja d’edat. La passarel·la
segueix marcant la nova estètica del parc en aquesta zona.
Entre tercer i quart tram, a la cara interna del parc es col·loquen una sèrie de bancs i arbrat amb la intenció
de crear uns espais d’estar que funcionin per ells sols, sense una direcció clara cap a la zona infantil o cap
a la zona central, per a no donar l’esquena a cap de les dos espais i formar part del conjunt.
A la última branca de la passarel·la s’instal·len els elements de crossfit i d’exercici i una taula de futtoc. És
la part que queda més pròxima al pump track, i per aquest motiu a la part superior de la parcel·la s’instal·la
una biga a mode de banc que funciona com a graderia amb vistes a cada lateral. L’accés en aquest extrem
es realitza a través d’una escala.
Tot el terreny és pla i net de construccions i altres elements, només ocupat per petits brots de vegetació
salvatge que de tant en tant es van desbrossant, sobretot en dates pròximes a Sant Joan, quan es fa la
foguera. Al nord la pineda i la filera d’arbres fan de barrera visual amb les cases dels veïns i pel sud, el
desnivell del mateix terreny crea un límit físic.
La única instal·lació a realitzar és la de portar aigua i llum amb detectors volumètrics als banys. Es
comprovarà que hi ha prou desnivell per connectar la xarxa de sanejament a l’existent del carrer. Per el
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moment no es preveu il·luminar l’equipament amb cap tipus d’element exterior ja que no interessa el seu
ús a hores en que es pugui molestar el descans dels veïns.

MD2.2 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL
Planejament:
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE L’ESCALA
Aprovat per la C.T.U.G. en data 2 de juny del 1993 Publicada l’aprovació definitiva al D.O.G.C núm. 1.770
de 14-07-93 Publicada la normativa al B.O.P 109 de 4.09.93
Qualificació del sòl:
E1. Sistema d’Equipaments Públics.
ART. 71.- CLASSIFICACIÓ DELS USOS NO PROVISIONALS.
[...] 10 - Equipaments comunitaris. Comprèn els següents usos, sempre que siguin d’accés al públic en
general, o al seu servei, tant si són de gestió pública com privada. [...] - Esportiu. [...]
ART. 98.- CLAU E - SISTEMA D’EQUIPAMENTS PÚBLICS.
Són àrees destinades a la ubicació de funions de Servei Públic on es satisfan necessitats col·lectives que
entren, en la seva major part, dins les competències i obligacions de l’Ajuntament, dins del seu paper per
a millorar la qualitat de vida. [...]
El Pla no predetermina quin tipus d’Equipaments ha d’anar sobre cada emplaçament, deixant a
l’Ajuntament la decisió en funció de les seves necessitats. A continuació s’enumeren els usos possibles.
[...] 2 - Esportiu. Tot allò que comprèn aquesta documentació. [...]

MD2.3 RELACIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS I CONSTRUÏDES
L’àrea reservada a l’actuació correspon a tota la franja paral·lela al carrer amb un ample similar a l’ocupat
per la pineda de l’extrem nord, i sense arribar a ocupar l’area d’ús del pump track (15m a tot el perímetre),
ni el petit desnivell ajardinat respecte el carrer. Aproximadament són uns 2.000 m²
La projecció horitzontal l’estructura de fusta equival a: 183,05 m²
Amb els espais de seguretat dels jocs infantils sumen un total de: 183,05 m² + 371,60 m² = 554,65 m²
6
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MD3 TERMINI D’EXECUCIÓ I PRESSUPOST
El termini d’execució és de 4 mesos.
El pressupost per contracte (PEC) és de 147.992,92€ (IVA inclòs).
CENT QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS EUROS i NORANTA-DOS CÈNTIMS (IVA inclòs)
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 1 TREBALLS PREVIS, REPLANTEIG GENERAL I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Abans del començament de l’obra es preveuen diverses actuacions:
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes per a la construcció: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material existent.
Es realitzarà la inspecció ocular del terreny i es comprovarà la possible existència de servituds, elements
soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a
iniciar.
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, es
sol·licitarà a les corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a
adoptar, així com les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
Un cop adequat el terreny, es realitzarà el replanteig de la fonamentació segons el plànol de cotes
corresponent, partint d’una referència del terreny.

MC 2 MÒDUL BÀSIC I ESTRUCTURA PASSAREL·LA
Com bé s’ha mencionat a la memòria descriptiva, el projecte consisteix en una passarel·la formada per la
repetició d’un mòdul estàndard 27 vegades. El mòdul està format en la seva major part per elements de
fusta asserrada, no obstant, les unions es resolen amb elements de fixació metàl·lics. Es pot veure la
geometria del mòdul a la imatge següent:

Planta
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Alçat

Cada mòdul es sustenta sobre quatre pilars que descriuen una forma de rectangle en planta. Els costats
d’aquest rectangle són 4,00m en el sentit llarg i 1,76m en el sentit curt. Tots els pilars tenen la mateixa
secció, 0,25x0x16m, i una classe resistent de la fusta de C18.
Tot i que la posició dels pilars sempre és la mateixa, n’existeixen dues tipologies: Els pilars que van
perpendiculars respecte la vertical (com podem veure a l’alçat anterior), i els pilars que formen un angle de
70º respecte la vertical.
En el sentit curt els pilars queden units per un perfil de fusta asserrada C18 de secció 0.16x0.20m
denominat travesser. La unió entre aquests i el pilar és a través de cargols roscats, de manera que permet
transferir-li els esforços a tallant.
En el sentit llarg els pilars queden arriostrats per una biga de 4,00m de longitud, de secció 0.14x0.20m i de
fusta asserrada C18, que descansa sobre els travessers. La fixació entre el pilar i aquesta biga es resol
amb uns angulars metàl·lics que queden vistos des de l’exterior de la passarel·la.
La unió amb la fonamentació és per mitjà de platines d’ancoratge que permeten absorbir moment flector.
A diferència dels pilars inclinats, que només poden absorbir moment en el sentit longitudinal de la
passarel·la, en els pilars verticals s’utilitza un peu de pilar capaç d’absorbir moment en les dues direccions
principals. És per aquest motiu que sempre es disposa d’un pilar vertical en l’agrupació de dos pilars en el
sentit curt, de 1,76m.
Així doncs, cada mòdul està format per quatre pilars, dos travassers i tres bigues longitudinals (dues
queden lligades als pilars i una queda recolzada i fixada amb angulars al centre del travesser). Per sobre
d’aquesta estructura es disposa d’una tarima formada per llistons de 3,50cm de gruix i fusta de classe
resistent C18.
Pel que fa a l’element de protecció de caigudes, aquest es resol amb una barana formada per llistons de
fusta. Hi ha quatre muntants a cada costat de mòdul de secció 7x9cm i classe resistent de fusta C18,
separats entre ells uns 80cm. Aquests muntants queden units a la biga longitudinal a través de cargols
roscats i també al travesser, que actua com a passamà, de secció 4,5x4,5cm i de classe resistent C18.
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Entre els perfils de fusta s’hi disposa una xarxa de seguretat com a barrera que impedeix la caiguda pel
forat que queda entre perfils. La xarxa de seguretat està formada per cable d’acer inoxidable amb unions
premsades de 1,50mm de diàmetre disposada en forma de rombe amb un angle agut de 60º. La xarxa
queda unida a l’estructura mitjançant uns cables d’acer inoxidable de 6mm de gruix, que emmarquen la
barana i es fixen tan en els muntants de la barana com en els pilars. S’utilitzaran guies per tal de conduir
el cable d’acer i es disposarà d’un tensor cada 25m daproximadament. La geometria de cada cable serà
rectangular, en una vista en alçat de la passarel·la, abarcarà uns 3 mòduls i s’hi inclourà un tensor i
elements rigiditzadors a les cantonades.

MC 3 BANYS PÚBLICS
Es preveu la construcció d’una zona amb banys públics. Concretament s’utilitza la part inferior d’un mòdul
per a la construcció d’aquesta. En ella s’hi ubiquen dos banys, un d’ells adaptat, de 3,75m2, i un altre de
2,05m2 de superfície útil.
Tots els banys estan equipats amb un inodor, un rentamans amb aixeta antivandàlica, un penjador, un
dispensador de sabó, un assecador de mans elèctric, un dispensador de paper i un mirall.
La il·luminació es resol amb un aplic de sostre a cada bany, tot i que l’arquitectura fa que en ells hi entri
llum natural gràcies a una finestra amb vidre translúcid.
El sistema constructiu de l’envolvent és per mitjà d’una estructura autoportant metàl·lica que consisteix
en un entremat de perfils metàl·lics en U de reduïdes dimensions, concretament de 7cm d’amplada i
separats 40cm. És en aquest entremat on es fixen els panells HPL d’1cm tan per l’interior com per l’exterior.
La coberta es resol amb el mateix sistema que les façanes i divisó interior.

MC 4 INSTAL·LACIONS
Les instal·lacions necessàries en el projecte es concentren a la zona del bany. S’ha d’acondicionar amb
subministrament elèctric, subministrament d’aigua i evaquació d’aigües.
Pel que fa a la instal·lació elèctrica, aquesta arriba a través d’una línia general d’alimentació soterrada, que
s’enllaça des de la caixa general de protecció del centre cívic. La instal·lació elèctrica interior en banys es
farà per l’interior del trasdossat amb tub de PVC flexible. S’haurà de donar servei a l’assecador de mans
elèctric i a l’aplic de sostre, que s’activarà amb un sensor de moviment.
Pel que fa al subministrament d’aigua potable es farà des d’una nova escomesa que connectarà la xarxa
general de distribució d’aigua potable de l’empresa subministradora amb la instal·lació general de l’edifici.
L’alimentació amb aigua potable de tot els sanitaris es farà amb un tub de polipropilè col·locat per l’interior
del trasdossat.
La xarxa d’evaquació d’aigües negres i grises és conjunta ja que només hi ha una xarxa de recollida segons
el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal:
“DRENATGE D’AIGÜES PLUVIALS El nucli urbà de l’Escala disposa parcialment de xarxa d’evacuació
d’aigües pluvials. Aproximadament, el 20% dels carrers disposen de xarxa separativa i un altre 20% xarxa
unitària, quedant un 60% dels vials sense cap tipus de xarxa d’evacuació d’aigües pluvials.”
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal L’ESCALA ANÀLISI URBANÍSTIC (ABRIL 2019)
Es recolliran les aigües produïdes pels vàters, rentamans i font exterior i es conduiran a l’arqueta sifònica,
per evitar males olors a la zona, que és des d’on es connectarà a la xarxa general.

MC 5 JOCS I MOBILIARI URBÀ
Els jocs que es col·loquen al parc infantil aniran fixats a l’estructura de fusta que configura la passarel·la.
S’haurà de fer especial cura amb les cordes, cadene i unions, que hauran de complir amb les normatives
vigents UNE EN 1176, igual que el joc en si. A més a més caldrà que el joc tingui un certificat de producte.
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A part dels jocs, s’acondiciona la zona amb altres elements que formen part del mobiliari urbà.
Generalment es col·locaran sobre una base de formigó en massa segons les preescripcions del fabricant.

MC 6 JARDINERIA
La realització del clot de plantació es realitzarà amb mitjans mecànics i tindrà unes mides mínimes de
80x80 cm i 80 cm de profunditat. En el moment de l’obertura del clot de plantació, es retiraran les terres
existents en la seva totalitat es carregaran sobre camionet i es transportaran a una planta d’acopi de terres.
Per tal d’evitar al màxim la compactació del terreny generada per l’obertura del clot, s’escarificaran les
parets internes i del fons del clot per tal d’afavorir l’acció dels agents atmosfèrics i la penetració de les
arrels.
A la base del clot es realitzarà una base de poc gruix amb terra afermada de manera que el coll de l’arbre
quedi enrasat amb el nivell del sòl.
Si la planta és subministrada amb pa de terra abans de la plantació es retirarà el collarí de filferro i la part
superior per evitar escanyaments. Si és subministrada amb contenidor biodegradable, aquests es pot
deixar, sempre i quan es descompossi abans d’un any i mig i no afecti el creixement posterior ni de l’arbre
ni del sistema radicular. Si el contenidor és de plàstic aquest es retirarà i es comprovarà que l’arrel pivotant
o principal no té curvatura cap amunt.
L’arbre es posicionarà dins el clot, tenint en compte de col·locar la planta al nivell previst, sense enterrar el
coll de l’arbre i de manera que quedi centrada en el forat, vertical i estabilitzada. A continuació es
col·locaran els tutors i es reomplirà el forat de terra vegetal.
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MED MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MED1 ACCIONS
1.1 ACCIONS PERMANENTS
1.1.1 CÀRREGUES PERMANENTS
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación
El pes propi a tenir en compte és el dels elements estructurals, els tancaments i elements separadors, els
envans, tot tipus de fusteria, replens i equipaments fixes.
El valor característic del pes propi dels elements constructius, es determinarà, en general, com el seu valor
mig obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjans.
Pes de fàbriques i massissos
- Formigó armat
- Formigó en massa
- Paret de maó massís ceràmic
- Paret de maó calat ceràmic
- Paret de maó foradat ceràmic

25,00 kN/m3
24,00 kN/m3
18,00 kN/m3
15,00 kN/m3
12,00 kN/m3

Càrregues envans
Els envans en habitatges es poden assimilar a una càrrega superficial.
- Càrrega d’envans
1,00 kN/m2
El valor característic del pes propi dels equips i instal·lacions fixes, s’han de definir d’acord amb el valor
aportat pels subministradors.
1.1.2 DADES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Cimientos
No es disposa d’estudi geotècnic. Es pren com a valor de referència 1,00 kg/cm2.
Solució de fonamentació proposada
Es proposa una fonamentació superficial per mitjà de sabates aïllades.

1.2 ACCIONS VARIABLES
1.2.1 SOBRECÀRREGA D’ÚS I ACCIONS SOBRE ELEMENTS EN VOLADIU I DIVISORS
Normativa: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación.
La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot allò que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús.
Valors de la sobrecàrrega
En general els efectes de la sobrecàrrega d’us es poden simular amb una càrrega uniformement
distribuïda. D’acord amb l’ús fonamental en cada zona, es prendran els valors característics de la Taula
3.1 del Codi Tècnic.
Així mateix, per comprovacions locals de la capacitat portant, s’ha de considerar una càrrega concentrada
actuant en qualsevol punt de la zona, actuant simultàniament amb la sobrecàrrega uniformement
distribuïda en les zones de tràfic, i de forma independent en la resta de casos.
Categoria d’ús

Subcategoria d’ús

A

Zones residencials

A1

B
C

Zones administratives
Zones d’accés al públic

A2

Habitatges i zones d’habitacions en
hospitals i hotels
Trasters

C1
C2
C3

Zones amb taules i cadires
Zones amb seients fixes
Zones sense obstacles
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Càrrega
uniforme
(kN/m²)
2

Càrrega
concentrada
(kN)
2

3
2
3
4
5

2
2
4
4
4

D
E
F
G

C4
Zones d’activitats físiques
C5
Zones d’aglomeració
Zones comercials
D1 Locals comercials
D2 Supermercats
Zones de tràfic i aparcament de vehicles lleugers (<30kN)
Cobertes transitables accessibles privadament
Cobertes
accessibles G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º
únicament
per
Cobertes lleugeres sobre corretges
conservació
(sense forjat)
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º

5
5
5
5
2
1
1
0.4

7
4
4
7
20
2
2
1

0

2

NOTA: Les sobrecàrregues aplicades en cada un dels sostres es detalla en l’apartat d’Estats de càrrega.
Alternança de sobrecàrregues.
Segons el DB SE-AE article 3.1.1.7, els valors de les sobrecàrregues ja inclouen l’efecte de l’alternança de
càrregues, excepte en el cas d’elements crítics com voladissos o zones d’aglomeració.
Reducció de sobrecàrregues
Com a criteri general, per a la simplificació del càlcul, no s’ha aplicat cap reducció de sobrecàrregues en
aquest projecte. Podent-se aplicar per a la seva comprovació.
Sobrecàrregues de balcons en voladís i elements divisors
L'estructura pròpia de les baranes, ampits o proteccions de terrasses, miradors, balconades o escales,
està dimensionada per a resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, de 0.80KN/m en
habitatges i edificacions d’ús privat (h=1.20m o a la vora superior).
En les zones de tràfic i aparcament, els parapets que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de
resistir una força de 100 kN distribuïda en una longitud de 1,00 metre, a 1,20m d'alçada o sobre la vora
superior de l'element.
1.2.2 ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación
Els edificis i els seus elements estan sotmesos a deformacions i canvis geomètrics deguts a variacions de
temperatura ambient exterior. La magnitud de les mateixes depèn de les condicions climàtiques,
l'orientació i de l'exposició de l'edifici, les característiques dels materials constructius i dels acabats i
revestiments, i del règim de calefacció i ventilació interior, així com de l'aïllament tèrmic.
Les variacions de temperatura a l'edifici porten a deformacions de tots els elements constructius, en
particular, els estructurals, que, en els casos en els que estiguin impedides, produeixen tensions en els
elements afectats.
La disposició de juntes de dilatació disminueixen els efectes de les variacions de temperatura. En edificis
on l’estructura sigui de formigó o acer, la normativa (CTE DB SE-AE) exigeix considerar juntes de dilatació
cada 40m de longitud. Per tant, en funció de la normativa d’aplicació, i per la forma i dimensions de l’edifici,
no s’ha estimat necessari fer juntes de dilatació.
Carrera de temperatura
Temperatura màxima
Temperatura mínima

40 a 42 ºC
-11 ºC

INCREMENT DE TEMPERATURA DEGUT A LA RADIACIÓ SOLAR
Orientació de la superfície
Color de la superfície
Molt Clar
Nord i Est
0ºC
Sud i Oest
18ºC

Clar
2ºC
30ºC

Fosc
4ºC
42ºC

Estructures d’acer
Coeficient de dilatació tèrmica de l’acer 1,2·10-5 ºC-1
Estructures de fusta
Coeficient de dilatació tèrmica de fusta en direcció paral·lela entre 3 i 6·106 i en direcció perpendicular 30
i 70·106
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1.2.3 SOBRECÀRREGUES DE NEU
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación
Sobrecàrregues de neu considerades
kN/m²
1,00

Tarima passarel·la
Determinació de la càrrega de neu

1. En cobertes planes de edificis de pisos situats en localitats de altitud inferior a 1.000 m, es suficient
considerar una càrrega de neu de 1.0 kN/m2.
En altres casos o en estructures lleugeres, sensibles a la càrrega vertical, els valors se obtenen com
s’indiquen a continuació:
2. Valor de la càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal:
Essent:

qn = µ S k

µ = coeficient de forma de la coberta

Sk = valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal
3. Si la construcció esta protegida de la acció del vent, el valor de la càrrega de neu podrà reduir-se el 20%.
Si es troba en un emplaçament fortament exposat, el valor deurà augmentar-se el 20% .
4. En voladissos de cobertes de edificis situats en localitats de altitud superior a 1.000 m, a més de la
càrrega superficial de neu, deu considerar-se una càrrega lineal pn, a la vora del element, deguda a la
formació de gel:

pn = 3 µ 2 Sk
Càrrega de neu sobre un terreny horitzontal (Sk)
SOBRECÀRREGA DE NEU EN CAPITALS DE PROVINCIA
Capital
Altitud
kN/m² Capital
Altitud
(m)
(m)
Albacete
690
0.6
Guadalajara
680
Alicante
0
0.2
Huelva
0
Almería
0
0.2
Huesca
470
Ávila
1130
1.0
Jaén
570
Badajoz
180
0.2
León
820
Barcelona
0
0.4
Lleida
150
Bilbao
0
0.3
Logroño
380
Burgos
860
0.6
Lugo
470
Cáceres
440
0.4
Madrid
660
Cádiz
0
0.2
Málaga
0
Castellón
0
0.2
Murcia
40
Ciudad
640
0.6
Orense
130
Real
Córdoba
100
0.2
Oviedo
230
Coruña
0
0.3
Palencia
740
Cuenca
1010
1.0
Palma
de 0
Mallorca
Girona
70
0.4
Las Palmas
0
Granada
690
0.5
Pamplona
450

kN/m²

Capital

kN/m²

Pontevedra
Salamanca
San Sebastián
Santader
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Tenerife
Teruel
Toledo
Valencia

Altitud
(m)
0
780
0
0
1000
10
1090
0
0
950
550
0

0.6
0.2
0.7
0.4
1.2
0.5
1.0
0.7
0.6
0.2
0.2
0.4
0.5
0.4
0.2

Valladolid
Vitoria
Zamora

690
520
650

0.4
0.7
0.4

0.2
0.7

Zaragoza
Ceuta y Melilla

210
0

0.5
0.2
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0.3
0.5
0.3
0.3
0.7
0.2
0.9
0.4
0.2
0.9
0.5
0.2

Coeficient de forma:

µ

Faldó limitat inferiorment per cornises o carener:
1. Faldó sense impediment al esllavissament : <30º

µ = 1 >60º µ = 0

2. Faldó amb impediment al esllavissament :

µ =1

Faldó limitat inferiorment per aiguafons:
a/ Si el faldó successiu està inclinat en el mateix sentit, com factor de forma del superior es prendrà el
factor de forma del de sota.
b/ Si el faldó successiu està inclinat en sentit contrari, i la semisuma de las inclinacions,
en altres casos

µ = 1+ µ /30º

µ2=µ1

µ

µ

µ

µ1

DESCARGA

µ > 30º µ = 2,

α2
β
β

α1

Acumulacions de neu:
1. En els faldons limitats inferiorment per carener i
La descàrrega total per unitat de longitud pd :
pd = ( 1-

µ <1, descarrega part de la neu aigües avall.

µ ) · L · Sk

essent L = projecció horitzontal mitjana de la recta de màxima pendent.
2. La acumulació de neu sobre una discontinuïtat (aiguafons) aigües avall del faldó es simula mitjançant
una càrrega lineal pa:
pa = min (

µ , 1) · pd

que pot suposar-se repartida uniformement en una amplada no major de 2.0 m a un costat i al altre de la
discontinuïtat.
3. Si resta descàrrega per repartir (pd > pa ) es considerarà altre discontinuïtat més avall sotmesa a la
càrrega restant, i a si successivament, fins repartir la totalitat de la descàrrega.

MED2 ESTATS DE CÀRREGA VERTICALS
Zona: Tarima passarel·la
Tipus de sostre
Unidireccional

Intereix

0.80 m

Bigueta

Fusta

Entrebigat

Tarima fusta

Cantell total

- cm

16

Per validar aquesta còpia accedeixi al validador a la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c520369202154d63925d0c97704970ed001

Url de validació

https://seu.lescala.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Estat de càrrega
Pes propi

0.20 kN/m²

Càrregues permanents

0.00 kN/m²

Càrrega d'envans

0.00 kN/m²

Sobrecàrrega d'ús

2.00 kN/m²

Sobrecàrrega de neu

1.00 kN/m²

G = 0.20 kN/m²
Q = 3.00 kN/m²
Total = 3.20 kN/m²

MED3 MATERIALS
3.1 FORMIGÓ
Normativa: EHE-08 Instruccción de Hormigón Estructural
FORMIGÓ EN MASSA HM-20/B/20/IIa
Zona: Fonamentació
CIMENT
ÀRID
HM

B

FORMIGÓ

20
IIa

ACER

Tipus
Classe

Cem II
rodats

Tipus de formigó
Fck (28 dies)
Fck (7 dies)
Consistència (art. 31.5)
Assentament con d'Abrams
Tamany màxim de l'àrid
Ambient
Màx.relac. AIGUA/CIMENT
Mín. contigut CIMENT
Compactació
Additius

en massa
- N/mm²
- N/mm²
tova
6-9 cm
20 mm
IIa
- kg/m³
vibrat normal
no

Tipus d'acer
Límit elàstic
Límit ruptura

-----

COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT (γM)
FORMIGÓ
1.50
1.30

SITUACIONS PERSISTENTS O TRANSITÒRIES
SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES

ACER (passiu i actiu)
1.15
1.00

3.2 ACER
Normativa: EAE Instrucción de Acero Estructural
Acers en xapes i perfils
1 Els acers considerats son UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para
construcciones metálicas de uso general9
2 També els acers UNE- EN 10210-1:1994 (Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de
acero no aleado de grano fino), i UNE-EN 10219-1:1998 (secciones huecas de acero estructural
conformados en frio).
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES DELS ACERS UNE EN 10025
TENSIÓ LÍMIT ELÀSTIC
T. RÒTULA
DESIGNACIÓ
T <= 16
16 <= t <= 40
40 <= t <= 63
3 <= t <= 100
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T.
CHARPI

ASSAIG

S235JR
S235J0
S235J2

235

225

215

360

20
0
-20

S275JR
S275J0
S275J2

275

265

255

410

20
0
-20

S355JR
S355J0
S355J2
S355K2

355

345

335

470

20
0
-20
-20(1)

410

550

0

S450J0
450
430
(1) s’exigeix una energia mínima de 40 J.

X

3 Característiques mecàniques.
Mòdul d’Elasticitat (E) :
210.000 N/mm2
Mòdul de Rigidesa (G) :
81.000 N/mm2
Coeficient de Poisson :
0.30
Coeficient de dilatació tèrmica (α) : 1.2·10-5 (ºC)-1
Densitat (ρ) :
7850 kg/m3
Cargols, femelles i arandeles
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
Classe
Límit elàstic fy (N/mm²)
Tensió de ruptura fu (N/mm²)

DELS ACERS PER CARGOLS
4.6
5.6
240
300
400
500
X

6.8
480
600

8.8
640
800

10.9
900
1000

Materials d’aportació
1 Las característiques mecàniques dels materials d’aportació seran superiors a les del material base.
2 Les qualitats dels materials d’aportació segons UNE-EN ISO 14555:1999 es consideraran acceptables.
Coeficients parcials de seguretat per determinar la resistència (EAE)
γM0 = 1.05 (c.p.s. relatiu a la plastificació del material)
γM1 = 1.05 (c.p.s. relatiu a fenòmens d’inestabilitat)
γM2 = 1.25 (c.p.s. relatiu a la resistència última del material o secció, i la resistència de les unions)
γM3 = 1.10 (c.p.s. relatiu a l’esllavissament d’unions amb cargols pretesats en estat límit de servei)
γM 3= 1.25 (c.p.s. relatiu a l’esllavissament d’unions amb cargols pretesats en estat límit últim)
γM3 = 1.40 (c.p.s. relatiu a l’esllavissament d’unions amb cargols pretesats i forats colissos)

3.3 ESTRUCTURES DE FUSTA
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Madera
DESCRIPCIÓ DE LA FUSTA

Tipus de fusta
Classe resistent considerada
PROPIETATS MECANIQUES DE LA FUSTA
Resist. caract. a flexió fm,k (N/mm²)
Resist. caract. a tracció paral. ft,0,k (N/mm²)
Resist. caract. a tracció perp. ft,90,k (N/mm²)
Resist. caract. a comp. paral. fc,0,k (N/mm²)
Resist. caract. a comp. perp. fc,90,k (N/mm²)
Resist. caract. a tallant fv,g,k (N/mm²)
M. elasticitat paral. mig E0,mig (kN/mm²)
M. elasticitat paral. 5º-percentil E0,k (kN/mm²)
M. elasticitat perp. mig E90,mig (kN/mm²)

TIPUS 1
Fusta
serrada
Conífera
C18

TIPUS 2

TIPUS 3

TIPUS 4

-

-

-

-

-

-

18.00
11.00
0.50
18.00
2.20
2.00
9.00
6.00
0.30

-

-

-
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M. tranversal mig Gmig (kN/mm²)
0.56
Densitat característica k (kg/m³)
320.00
Densitat mitja mitja (kg/m³)
380.00
FACTORS QUE AFECTEN AL COMPORTAMENT ESTRUCTURAL
Classe de duració de les accions
Curta
Classe de servei
1

COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT (γM)
SITUACIONS PERSISTENTS I TRANSITÒRIES
Fusta massissa.
Fusta laminada encolada.
Fusta microlaminada, tauler contraxapat, tauler de virutes orientades.
Tauler de partícules i taulers de fibres (durs, mitjos, densitat mitja, tous).
Unions.
Plaques clau
SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES
ZONES D'APLICACIÓ
TIPUS 1
TIPUS 2
TIPUS 3
TIPUS 4

Passarel·la
-
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-

-

-

-

-

-

1.30
1.25
1.20
1.30
1.30
1.25
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MEC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MEC1 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
Es tracta del projecte estructural d’una passarel·la exterior situada a l’Escala (Girona).
L’estructura consisteix en una passarel·la elevada, a 2,735m d’alçada, suportada sobre pòrtics de fusta.
Pel que fa a la tarima, aquesta està formada per lames de fusta de 3,5cm de cantell suportades sobre
bigues de fusta de secció 14x20cm i de classe resistent C18.
Hi ha dues tipologies de pilars que donen suport a la tarima. Uns pilars verticals i uns d’altres inclinats 70º
respecte la vertical.
Totes les unions entres elements de fusta i entre elements de fusta i fonaments es resolen amb elements
d’acer.
Es proposa una fonamentació superficial per mitjà de sabates aïllades.
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MEE MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

MEE1 MÈTODE DE CÀLCUL
Accions
Les accions que es sol.liciten a cadascun dels elements que composen l'estructura, estan d'acord amb el
que dicta el Codi Tècnic DB-SE (Documento Básico – Seguridad Estructural) i DB-SE-AE (Documento
Básico – Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación).
El procés de càlcul dels esforços de les esmentades accions produeixen en cadascun dels elements
estructurals, s'efectua amb ordinador, segons les lleis de l'elasticitat lineal a través del mètode de les
deformacions i de la matriu de rigidesa global.
Els mètodes de càlcul particulars corresponents als elements singulars, es troba explicat en la justificació
de càlcul del mateix (veure annexes de càlcul).
Formigó
Els elements de formigó armat que composen l'estructura estan calculats -d'acord amb la vigent EHE 08: "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado"- considerant
el període plàstic del diagrama tensió-deformació, amb distribució parabòlica-rectangular, seguint el
mètode de càlcul en ruptura.
L’anàlisi del vinclament es fa directament en el model de càlcul. En el cas en que s’analitzin elements
aïllats, s’utilitzarà el mètode aproximat indicat a la EHE-08.
Acer
Els elements d'estructura metàl·lica en acer laminat s'han calculat segons Codi Tècnic, en el seu apartat
de EAE (Documento Básico – Seguridad Estructural – Acero). Normalment s’utilitzaran models elàstics i
lineals en les comprovacions enfront els estats límits de servei. Enfront els estats límits últims utilitzarem
sempre models elàstics, si bé en l’anàlisi global si les seccions crítiques corresponen a la classe 1, o en la
comprovació de nusos o seccions de les classes 1 i 2, realitzarem l’anàlisi en règim elàstic, règim elàstic
amb redistribució de moments, elastoplàstic, rígid-plàstic o qualsevol combinació que considerem
oportuna.
En el cas d’estructures traslacionals, l’anàlisi de les imperfeccions inicials es fa introduint accions
equivalents que simulen les mencionades imperfeccions (article 5.4.2). El vinclament s’analitza
directament en el model de càlcul, excepte elements aïllats que s’analitzen a partir de la determinació del
coeficient de vinclament de l’element considerat.
Fusta
Els elements de fusta es calcularan segons Codi Tècnic, apartat DB-SE-M.
Aquestes estructures es poden analitzar assimilant els seus elements a barres. En aquest cas, el càlcul es
desenvolupa en primer ordre, considerant el material isòtrop i homogeni. El paràmetre bàsic és el mòdul
d’elasticitat en el sentit de la fibra.
Les qüestions relacionades amb possibles inestabilitats, s’analitzen determinant la longitud de vinclament
equivalent.
En els casos en que per les característiques de l’estructura, faci falta un anàlisi global o local en segon
ordre, s’indicarà en els annexes de càlcul, juntament amb la justificació del model i resultats obtinguts.
Fonamentacions
Pel que fa a l’avaluació de les empentes del terreny i procediments de càlcul vinculats al disseny
d’elements de fonamentació es segueix el DB-SE-C (Documento Básico – Seguridad Estructural –
Cimientos).
Els paràmetres mecànics del sòl, queden fixats per l’estudi geotècnic. Els aspectes més significatius del
mateix estan recollits en aquest mateix document.
Per la realització del dimensionat de l’estructura s’ha emprat els següents programes informàtics:
WINEVA
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallés (Ramon Sastre & Jaume Coris)
Última actualització: gener de 2017. S’ha utilitzat per estudiar els pòrtics de formigó i la distribució de
moments en els forjats, així com determinats elements petits i aïllats.
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS - 2018
Autodesk. Programa d'anàlisi general pel mètode dels elements finits, que contempla càlcul en règim nolineal i dinàmic.
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MN NORMATIVA APLICABLE

MN1 URBANITZACIÓ
NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats amb els projectes de disseny d’espais
urbans.
GENERAL
VIALITAT
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
HIDRANTS D’INCENDI
XARXES DE SANEJAMENT
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
GENERAL
ALTA TENSIÓ
BAIXA TENSIÓ
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ
ENLLUMENAT PÚBLIC
XARXES DE TELECOMUNICACIONS

MN2 PARCS INFANTILS
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MN1 URBANITZACIÓ

GENERAL
Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme _(DOGC 29/2/2012)
Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme _(DOGC 5/8/2010)
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme _(DOGC 24/7/2006)
Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis _(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010)
Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana _(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003)
Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana _(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
Código técnico de la edificación - DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
_(BOE 28/03/2006)
Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales,
RSCIEI. Anexo II _(BOE 17/12/2004)
Llei 13/2014, d'accessibilitat _(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014)
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat _(Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques - BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
Real Decreto 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de
les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions _(BOE
11/05/2007)
Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados _(BOE
11/03/2010)
Llei 9/2003, de la mobilitat _(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003)
VIALITAT
Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la Instrucción de
Carreteras _(BOE 12/12/2003)
Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción
de carreteres _(BOE 12/12/2003)

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la Instrucción de Carreteras
_(BOE 04/03/2016)
Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la Instrucción de
Carreteras _(BOE 10/03/2016)
UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos.
Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteres _(BOE
07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)
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Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona
_(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que
han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que
discorren pel subsòl _(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992 _(DOGC núm 1649 de 25/09/1992)
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la
xarxa de distribució elèctrica soterrada _(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003)
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona
_(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE
Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic _(BOE
06/06/2003)
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya
_(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003)
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humano _(BOE 21/02/2003)
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas
_(BOE 24/07/01)
Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua” _(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament)
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua _(BOP 20/11/2012)
Hidrants d’incendi
Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios”
_(BOE 14/12/1993)
XARXES DE SANEJAMENT
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament _(DOGC
núm. 3894 de 29/05/2003)
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament
de les aigües residuals urbanes _(BOE 30/12/1995)
Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento
de Poblaciones” _(BOE 23/09/1986)
Àmbit municipal o supramunicipal
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Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals _(Àrea metropolitana de Barcelona) (BOP
03/02/2015)
Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona _Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús
del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials. (BOP 02/05/2011)
XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT
Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones complementarias”: _(BOE 04/09/2006). ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de
combustibles gaseosos por canalización. ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados
del petróleo (GLP) en depósitos fijos.
Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” _(BOE
06/12/1974) Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.
Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” _ (BOE 21/11/1973,
modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006.
XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA
General
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico _(BOE 27/12/2013)
Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización
de instalaciones de energía eléctrica _(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
Alta Tensió
Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” _(BOE 19/03/2008) modificat pel Real
Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010)
Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23 _(BOE 09/06/2014)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç _(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). NTP – LAMT
Línies aèries de mitjana tensió. NTP – LSMT Línies subterrànies de mitjana tensió
Baixa Tensió
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión _(BOE núm.
224 18/09/2002) En particular: ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión; ITC BT-07 Redes
subterráneas para distribución en baja tensión; ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas
en redes de distribución; ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior; ITC BT-10 Previsión de cargas
para suministros en baja tensión; ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica; Acometidas
Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT
52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo _(BOE núm. 316 31/12/2014)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç _(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007); NTP – LABT
Línies aèries de baixa tensió; NTP – LSBT Línies subterrànies de baixa tensió
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CENTRES DE TRANSFORMACIÓ
Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” _(BOE
09/06/2014)
Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación” _(BOE 01/08/1984)
Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación” _(BOE 26/06/1984)
Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a
les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç _(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007); NTP – CT
Centres de transformació en edificis; NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural
ENLLUMENAT PÚBLIC
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 _(BOE 19/11/2008)
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn _(DOGC núm. 3407
de 12/06/2001)
Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn _(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015)
Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior _(BOE 18/09/2002)
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.
XARXES DE TELECOMUNICACIONS
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones _(BOE 10/05/2015)
Especificacions tècniques de les Companyies
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MN2 PARCS INFANTILS

Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre.
UNE 147103:2001
IN Señalización de las áreas de juego.
UNE 172001:2004
Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos
de ensayo.
UNE-EN 1176-1:2018
Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo
adicionales específicos para columpios.
UNE-EN 1176-2:2018
Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 3: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo
adicionales específicos para toboganes.
UNE-EN 1176-3:2018
Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo
adicionales específicos para tirolinas.
UNE-EN 1176-4:2018 + AC:2019
Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 5: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo
adicionales específicos para carruseles.
UNE-EN 1176-5:2009
Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 6: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo
adicionales específicos para balancines.
UNE-EN 1176-6:2018 + AC:2019
Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 7: Guía para la instalación, inspección,
mantenimiento y utilización.
UNE-EN 1176-7:2009
Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 10: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo
adicionales específicos para equipos de juego en recintos totalmente cerrados.
UNE-EN 1176-10:2009
Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 11: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo
adicionales específicos para redes tridimensionales.
UNE-EN 1176-11:2015
Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Determinación de la
altura de caída crítica.
UNE-EN 1177:2018 + AC:2019
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases de uso: definiciones, aplicación
a la madera maciza y a los productos derivados de la madera.
UNE-EN 335:2013
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Ensayos y clasificación de la
resistencia a los agentes biológicos de la madera y de los productos derivados de la madera.
UNE-EN 350:2016
Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos
protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores.
UNE-EN 351-1:2008
Tableros contrachapados. Especificaciones.
UNE-EN 636:2012+A1:2015
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Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas
al fuego.
UNE-EN 1991-1-2:2019
Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-3: Acciones generales. Cargas de nieve.
UNE-EN 1991-1-3:2018
Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento.
UNE-EN 1991-1-4:2018
Terminales para cables de acero. Seguridad. Parte 3: Casquillos y asegurado de casquillos
UNE-EN 13411-3:2005+A1:2008
Terminales para cables de acero. Seguridad. Parte 5: Abrazaderas con perno en U
UNE-EN 13411-5:2004+A1:2008
Cuerdas de fibra. Determinación de ciertas propiedades físicas y mecánicas. (ISO 2307:2010)
UNE-EN ISO 2307:2011
Cuerdas de fibra. Especificaciones generales. (ISO 9554:2010)
UNE-EN ISO 9554:2011
Short link chain for lifting purposes — General conditions of acceptance
ISO 1834:1999
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