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PROJECTE EXECUTIU D’UN EDIFICI DE RECERCA PER A BIOMEDICINA (MÒDUL 2) 
AL CÀMPUS DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.  
RECINTE HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA. 
 
 
DG Dades Generals.

Referència del projecte: Projecte Executiu d’un Edifici de Recerca per a Biomedicina  
(Mòdul 2) al Campus de les Ciències de la Salut de la 
Universitat de Lleida. 

Tipus d’intervenció:  Obra nova. 

Ús previst característic: Recerca. 
Altres usos previstos: Administratiu. 
Emplaçament: Avinguda Rovira Roure. Recinte Hospital Arnau de Vilanova. 
Municipi:   Lleida. 
 
 
MD Memòria Descriptiva. 
 
 
MD1 Generalitats. 

 MD 1.1. Objecte del Projecte. 

 El present projecte té per objecte l’execució de l’edifici per a Recerca Biomèdica 
(Mòdul 2) al Campus de les Ciències de la Salut de a la Universitat de Lleida. El Campus 
està situat a l’interior del Recinte de l’Hospital Arnau de Vilanova de LLeida. 
 
 Aquest projecte ve a continuació del projecte de la Fase 1 d’Execució de 
l’Estructura que es va presentar el mes de juny de l’any 2011. 

 
 MD 1.2. Promotor. 
 
 El promotor del present projecte és la: 
 
 UNIVERSITAT DE LLEIDA. 
 Pl. Víctor Siurana, 1 Planta 2. 
 25003 Lleida. 
   
 NIF Q7550001G 
   
 Tel  973 70 20 20 
 Fax  973 70 20 62 
   
 Representada pel senyor: 
   
 Sr. Roberto Fernández Díaz (Rector de la UdL) 
 

(Decret 340/2011 de 17 de maig de nomenament del senyor Roberto Fernández 
Díaz com a Rector de la UdL (DOGC núm. 5882)). 
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 MD 1.3. Redactors i altres tècnics. 

 El present projecte ha estat redactat per l’empresa adjudicatària del procediment 
obert per a la contractació del servei de redacció de projectes i direcció de les obres d’un 
edifici de recerca – Mòdul 2 – de Biomedicina de la Universitat de Lleida (exp. Num. 
2010/SER-42). 
 
 
EQUIP REDACTOR: CANTALLOPS VICENTE Arquitectes S.L.p./ DALMAU 

MORROS Tècnics S.L.p. / ARMENGOL ENGINYERS S.L.p. 
UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES. 

 
CIF:     U-65444309 
 
ADREÇA:    Ronda Sant Antoni 76, 1-1, Barcelona 08001 Tel 934124300 
 
 
Adjudicació definitiva vinculada a la “Resolució de 16 de novembre de 2010 per la qual 
s’adjudica definitivament la contractació del servei de redacció dels projectes i direcció de 
les obres d’un edifici de recerca – Mòdul 2 – per a Biomedicina al Campus de Ciències de 
la Salut de la Universitat de Lleida. 
 
L’empresa està formada per: 
 
CANTALLOPS VICENTE ARQUITECTES S.L.p. 
   
Arquitectes:   
  Lluís Cantallops i Dalmau  nº col·legiat 30.247/3 
  Marta Vicente Carrió nº col·legiat 53.075/1 
 
Estructures (col·laborador): 
 
  Juan Domingo Amores 
  Arquitecte especialista estructures nº col·legiat 23.729-9 

DALMAU MORROS TÈCNICS S.L.p. 

Arquitectes Tècnics i Coordinadors de Seguretat i Salut: 
 
  Dídac Dalmau Serrat. nº col·legiat 9.492 
  David Morros Peyrí. nº col·legiat 8.136 
 
ARMENGOL ENGINYERS S.L.p. 

Enginyers superiors d’instal·lacions i responsables de llicències ambientals i legalitzacions: 
 
  Narcís Armengol Gelonch.  
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MD2 Informació Prèvia. 

 MD 2.1. Antecedents i condicionants. 

El projecte es basa en la proposta de concurs guanyadora feta per aquest equip 
redactor el mes de setembre de l’any 2010. 

El mes de desembre de l’any 2010, el mateix equip va presentar el Projecte 
Executiu d’Adequació del Terreny d’un Edifici per a Biomedicina al Campus de les Ciències 
de la Salut de la Universitat de Lleida. Les obres d’aquesta fase es van iniciar el mes de 
maig de l’any 2011.i es van finalitzar el mes de setembre de l’any 2011. 

 
El mes de juny de l’any 2011 es va presentar el Projecte Executiu de l’Estructura 

d’un Edifici per a Biomedicina al Campus de les Ciències de la Salut de la Universitat de 
Lleida 

 
FEINES REALITZADES EN FASE D’ADEQUACIÓ DEL TERRENY: 
 
-  Retirada dels arbres. 
-  Desviament puntual de les instal·lacions afectades. 
-  Execució de pantalla de pilots d’Avinguda Pinyana. 
-   Excavació parcial de l’àmbit d’actuació fins al nivell d’ancoratges 

provisionals. 
-  Realització dels ancoratges provisionals de sustentació de la pantalla de 

pilots. 
 

FEINES A REALITZAR EN FASE D’ESTRUCTURA: 
 

-  Excavació de tot l’àmbit d’actuació. 
- Gunitat interior de la part exposada de la pantalla de pilots. 
- Execució dels fonaments. 
- Execució dels murs de contenció perimetrals. 
- Traçat del sanejament i la xarxa de terres. 
- Instal·lació de geotèrmia: execució de pous i forats. 
- Aixecament de l’estructura fins a PC. 
- Execució de la planta coberta. 

 
Les feines d’estructura també impliquen una sèrie d’adaptacions en l’edifici de 

Biomedicina Mòdul 1 degut a la connexió entre els dos edificis. Aquestes feines es van 
detallar a la memòria del Projecte Executiu de l’Estructura (Annex 1). 
 

FEINES D’ADAPTACIÓ EN MÒDUL 1 DE BIOMEDICINA: 
 
- Adaptacions dels àmbits de connexió amb el pont. Façana oest. 
- Adaptacions dels àmbits de PS i PB. 
- Adaptació de la sala del l’Estació Transformadora de PS. 
 
 

 En la present fase de projecte es duran a terme les feines d’execució dels 
Tancaments, Acabats i Instal·lacions, que bàsicament consisteixen en: 

 
FEINES A REALITZAR EN FASE D’ACABATS I INSTAL·LACIONS: 

 
Façana 
 
- Col·locació de les llindes d’acer galvanitzat. 
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- Execució de les parets de tancament de façana. 
- Col·locació d’Aïllament tèrmic. 
- Col·locació dels premarcs de les fusteries exteriors. 
- Col·locació de la fusteria d’alumini de façana complerta inclosos els acabats 

interiors i exteriors de llindes, brancals i ampits. 
- Col·locació dels perfils verticals i horitzontals de la subestructura de façana. 
- Col·locació de les peces ceràmiques de façana 
- Fusteria d’acer galvanitzat de les reixes de planta baixa. 
- Revestiment de pedra de planta baixa i planta soterrani. 

 
Ram de paleta. 
 
- Execució de les parets de compartimentació interior. 
- Col·locació de llindes i premarcs per a portes. 
- Execució de patis i jardineres. 
- Impermeabilitzacions en patis, jardineres i sòcol d’edifici. 
 
Revestiments, paviments i Falsos sostres: 
 
- Pavimentació de l’interior de l’edifici. 
- Pavimentació del perímetre de l’edifici amb llambordes ceràmiques. 
- Revestiments de totes les parets. 
- Bastiments interiors. 
- Compartimentació interior a base de mampares. 
-  Falsos sostres. 
- Acabats en general (arrebossat, enguixat, pintura, etc.) 
- Instal·lació de l’ascensor. 
 
Instal·lacions: 
 
Totes les Instal·lacions: fontaneria, electricitat, telecomunicacions i veu-dades, 
Protecció Contra Incendis, mecanismes, clima, gasos i  enllumenat. 

 
 
 
 MD 2.2. Condicionants i característiques de l’emplaçament i l’entorn físic. 
 

El nou edifici de Recerca per a Biomedicina de la Universitat de Lleida es troba 
situat a l’extrem nord del recinte Arnau de Vilanova de Lleida i forma part d’un conjunt de 
quatre edificis vinculats a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. 

 
La zona afectada pel present projecte ocupa un àmbit de 1.005m2 comprès entre 

l’Avinguda de Pinyana, els jardins de l’Hospital, el mòdul 1 de Biomedicina i el carrer intern 
del recinte del ‘hospital que separa els edificis de Biomedicina dels edificis docents del 
recinte. 

 
 Topogràficament, el terreny descriu un desnivell d’aproximadament 4 m. La part 
més alta del terreny correspon a l’avinguda Pinyana mentre que la part més baixa és la 
més propera a la façana dels edificis existents de l’Hospital. 
 
 Un cop acabades les obres d’adequació del terreny, l’àmbit d’actuació ha quedat 
lliure d’arbres i s’ha executat la pantalla de pilots de contenció de terres d’Avinguda 
Pinyana. El conducte del gas que travessava el solar s’ha desviat i el seu traçat ja és el 
definitiu. 
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MD3 Descripció del projecte. 

 MD 3.1. Descripció general de l’edifici. 
 

L’edifici objecte d’aquest projecte està clarament lligat al Mòdul 1 de Biomedicina, 
tant a nivell compositiu com a nivell constructiu. És per aquest motiu que el què es 
considera més coherent constructivament és optar per un sistema de tancaments que 
segueixi la filosofia del Mòdul 1, formant tots dos edificis un conjunt harmònic que a la 
vegada dialogui amb l’edifici existent de la Facultat de Medicina. 
 

Volumetria. 

El nou mòdul segueix l’estratègia emprada pel mòdul-I. El cos superior de l’edifici és 
un volum compacte que se separa de l’edifici existent deixant un gran pati vertical que 
garanteixi la il·luminació interior. Aquest primer pati s’acompanya amb un segon tall que 
coincideix amb la part central del volum superior i que permet marcar un ritme d’ocupació 
constant per als dos edificis. En soterrani s’afegeix un tercer tall que es converteix en un 
segon pati  

 
El projecte reforça la presència de vegetació existent i l’estén en tot l’entorn 

urbanitzat, creant espais de lleure i pas d’un caràcter diferenciat respecte la gran densitat 
d’edificis i construccions del conjunt.
 

Interconnexió amb el Mòdul 1 de Biomedicina 

El disseny del Mòdul 1 de Biomedicina ha estat concebut des del seu origen pensant 
en la connexió i ampliació amb el present Mòdul-2. Organitzativament, les plantes tipus del 
mòdul-1 s’estructuren a l’entorn d’un passadís central que dóna accés als laboratoris i un 
segon eix de circulació que dona accés tant a laboratoris com a despatxos. 

 
El conjunt d’edificis de Biomedicina s’ha estructurat des d’un inici a l’entorn de la 

connexió que es produeix al prolongar aquest segon eix al llard del mòdul 2. Aquesta 
connexió no només és viable en planta primera i planta soterrani sinó que és possible en 
totes les plantes superiors, i fins i tot, en planta coberta, on es pot incorporar un àmbit pel 
pas d’instal·lacions i personal de manteniment. 
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El traçat de l’eix de connexió entre edificis travessa els diferents talls / patis que es 
van produint entre edificis. D’aquesta manera s’evita que el pas sigui sempre un pas 
interior. En alguns casos, el projecte aprofita els punts en què l’eix es troba amb aquests 
espais per acollir-hi els àmbits de descans. 

 
La versatilitat de les distribucions dels dos edificis permet que l’adaptació per 

provocar els ponts sigui fàcilment executable. Aquestes connexions impliquen una sèrie 
d’adaptacions en el mòdul 1, que aquest equip redactor ha tingut en compte en l’Annex 1 
de la present memòria. 

 
��vegi’s Annex 1. Adaptacions a l’edifici del Mòdul 1 de Biomedicina. 

Estructura 
 
L’estructura està feta amb lloses de formigó armat i pilars d’acer. S’evita d’aquesta 

manera la presència d’elements sobresortints i jàsseres despenjades, que dificulten els 
recorreguts dels conductes de climatització, i esdevenen sovint un entrebanc per a la 
simplificació de les instal·lacions.  
 

Façanes 
 
El sistema de façanes segueix també  l’esquema compositiu del mòdul 1. Consisteix 

en una gelosia ceràmica de lames horitzontals del mateix color que els edificis originals del 
recinte. La composició horitzontal del conjunt evoca els talls horitzontals presents als 
edificis de totxo. La trama s’adapta als diferents volums en funció dels usos  que hi ha 
darrere seu. S’aconsegueix així una pell que permet que el conjunt mantingui la seva 
imatge encara que les variacions programàtiques interiors variïn. 
 

Acabats interiors.  
 
Els tancaments interiors, paviments i altres acabats seran similars als del Mòdul 1 

de Biomedicina. Convé recalcar l’aposta feta per aquest equip per usar llambordes tipus 
klinker a les zones exteriors del conjunt. Es considera important emprar un material que, no 
només té una bona durabilitat i un bon manteniment, sinó que també és fàcilment 
assimilable pel conjunt arquitectònic existent. 
 

Instal·lacions. 
 
Les instal·lacions seguiran el mateix esquema bàsic emprat al mòdul 1 de 

Biomedicina. S’incorporaran però alguns ajustos en el sistema de climatització. El més 
significatiu d’aquests canvis és la utilització de pous geotèrmics en el sistema de 
climatització.  
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 MD 3.2. Compliment de la Normativa Urbanística. 
 

El projecte s’ajusta al què estableix el planejament del Pla Director de l’Hospital 
Arnau de Vilanova. Així mateix la volumetria de l’edifici s’ajusta al compliment de la 
normativa vigent del Pla General de la Ciutat de Lleida: 
 

Compliment de paràmetres urbanístics. 
 

El present projecte està sotmès al que estipula el Pla General de la Ciutat de Lleida 
relatiu als equipaments comunitaris. 
 
En concret hi són d’aplicació el què s’estipula a l’APARTAT 5 – SISTEMA 
D’EQUIPAMENTS de l’esmentat Pla General de la Ciutat de Lleida. 
 
 
PLA GENERAL DE LLEIDA – BLOC TERCER, ORDENACIÓ DE SISTEMES. 
APARTAT 5 – SISTEMA D’EQUIPAMENTS. 
 
Art. 135 Definició, identificació i tipus 
El Sistema d’Equipaments comprèn els terrenys i immobles destinats al servei públic dels ciutadans. 
Els plànols d’ordenació del Pla General i dels Plans Especials o Parcials, en el seu 
desenvolupament, defineixen quins formen part de l’Estructura General del Territori, que són la base 
del funcionament dels serveis territorial i/o globals de la ciutat, i quins constitueixen un sistema local. 
S’identifiquen amb la Clau E en els plànols d’ordenació. Existeix un únic tipus d’equipament 
comunitari (clau EC). 

a) Equipament comunitari (Clau EC) és el de titularitat pública, amb les excepcions de titularitat 
privada, i amb les condicions d’ordenació i protecció, d’ús i d’edificació dels articles següents. 

Específicament, en els equipaments comunitaris que són de propietat privada, atès que estan 
inclosos en les excepcions de l’article següent, també es podrà destinar una part no superior al 40% 
de la superfície, de la unitat de sistema a aparcament. Aquesta opció queda limitada a les zones del 
Centre Històric, així com a les àrees situades limítrofes a les zones 2R i 2E dels plànols d’ordenació 
del Pla General en funció de la seva centralitat. En tot cas, l’ús per aparcament no pot reduir la 
superfície útil necessària per les funcions bàsiques de l’equipament existent i els espais de joc o 
lleure vinculats. S’ha de justificar raonadament en la documentació del Pla Especial aquest tema, 
excepte que l’aparcament se situï en el subsòl dels espais lliures de l’equipament existent. 
Art. 136 Titularitat i règim urbanístic 
En aquest sistema, els terrenys hauran de ser de domini públic, per tal de garantir la seva 
permanència, com una limitació específica per a una posterior edificació. Això sense perjudici que la 
seva gestió pugui atribuir-se a particulars, segons es preveu en diverses formules definides per 
aquestes Normes, amb les següents excepcions: 

a) Els equipaments de propietat privada del sòl, existents en la data d’aprovació d’aquestes Normes, 
dins de les condicions de l’Art. 39.2 d’aquestes Normes. 

b) Les construccions d’usos educatius, sòcio-culturals, esportius i sanitàrio-assistencials, portades a 
terme per fundacions acollides a la legislació de la beneficència o per cooperatives. 

c). Les construccions destinades al culte de confessions religioses, així com el residencial especial 
d’aquelles i per estudiants o persones grans i de forces militars o de la seguretat pública. 

En qualsevol cas, cap d’aquestes excepcions redueix la quantia i l’extensió dels terrenys destinats a 
sistemes locals que, per aplicació normativa urbanística, constitueixen cessions obligatòries en els 
plans de desenvolupament del Pla General. 
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Art. 137 Condicions d’ordenació i de protecció 
1. L’ordenació dels equipaments s’acollirà a les condicions del tipus d’edificació escollit en el 
document urbanístic que desenvolupi aquest Pla General, distribuint-se les plantes de sostre segons 
les necessitats funcionals de l’equipament. També es preveurà, a l’interior de cada parcel·la la 
sistematització d’amplis espais d’arbrat o jardineria, reservant les places d’aparcament necessàries. 
El càlcul de nombre de places s’efectuarà d’acord als estàndards urbanístics de l’Annex 4 del Pla 
General. 

2. Per als  equipaments i dotacions educatives  de nova creació s’estableixen les condicions 
següents: 

a) Superfície mínima de la unitat de sistema o de la parcel·la: 5000 m2, excepte el que preveu el 
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 

b) Pendent màxim del sòl, del 3% a les instal·lacions i del 10% en l’espai per a jocs. 

c) Orientació que garanteixi, com a mínim, tres hores d’insolació amb un assolellament de 30º 
d’inclinació. 

3. Per a la resta d’equipaments i dotacions s’assenyalen les condicions següents: 

a) Superfície mínima de la unitat de zona o de la parcel·la: 1000 m2. 

b) Pendent màxim: 3% en el sòl de les instal·lacions i del 10% per a la resta del sòl. 

4. Amb caràcter general les edificacions destinades a equipament tindran caràcter d’edificació 
aïllada, excepte que formin part d’una illa on existeix edificació tancada, en aquest cas l’ajust de les 
condicions d’ordenació es realitzarà amb Estudi de Detall. 

5. Quan en el desenvolupament d’un sector de planejament l’aplicació dels estàndards impossibiliti 
l’acompliment de la condició 2.a) d’aquest article, s’haurà de localitzar el sòl corresponent a 
l’equipament local de forma contigua al Sistema General adequat - donat el cas que aquest existeixi- 
o als espais lliures per a jardins i instal·lacions esportives. 

Art. 138 Condicions d’ús, edificació i desenvolupament 
1. Respecte dels Equipaments, ja siguin Sistemes Generals o Sistemes Locals en sòl urbà, aquest 
Pla no assigna específicament els usos. No obstant, el Pla General o el planejament de segona 
escala pot efectuar una assignació genèrica, que respon als tres grups generals o famílies d’usos 
dels equipaments comunitaris (que desprès es definiran), o àdhuc una assignació específica dels 
usos d’un equipament. 

En el cas de l’últim supòsit, l’assignació específica i concreta també pot realitzar-se per la via dels 
documents urbanístics que despleguen les determinacions d’aquest Pla. Es a dir, els Plans 
Especials i els Estudis de Detall, que en tots els casos també podran assignar una família d’usos. 

2. Els Plans Parcials en sòl Urbanitzable podran assenyalar els usos dels diversos equipaments i/o 
dotacions, o bé determinar el grup general o la família d’usos. 

3. Mitjançant un Pla Especial i/o Estudi de Detall es podrà efectuar l’assignació d’ús o variar 
l’assignació abans efectuada, sempre que estigui inclosa al mateix grup general o família  inicial. En 
cas contrari, la variació tan sols serà procedent per la via de la modificació del Pla General. 

4. Quan un equipament o dotació, en funcionament o previst en el planejament, estigués en desús o 
fos innecessari, es destinarà a altres fins d’equipament. 

5. Els usos específics que són admesos són els següents: 

5.1. - Educatiu 
5.2. - Sòcio-cultural 
5.3. - Esportiu 
5.4. - Sanitàrio-assistencial 
5.5. - Residencial Especial 
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5.6. - Público-administratiu 
5.7. - Religiós (culte) 
5.8. - Cementiri-funerari 

6. Els usos anteriors es distribueixen en els 3 grups generals o famílies d’usos següents: 
a) Educatiu; sòcio-cultural i esportiu (clau EE) 
b) Sanitàrio-assistencial i residencial especial (clau ES) 
c) Público-administratiu religiós i cementiri-funerari (clau EP) 

7. Les claus establertes en el número anterior, per als grups generals o famílies d’usos tan sols 
tenen validesa si figuren en els plànols d’ordenació dels documents urbanístics. L’assignació dels 
usos o una família exclou la compatibilitat de la resta d’usos. 

8. L’edificació dels equipaments i dotacions com a norma general, es regularà pel tipus  d’edificació 
aïllada, tenint en compte les següents condicions: 

a) La intensitat o índex net d’edificació serà de 0,60 m2st/m2s. 

b) L’ocupació màxima de l’edificació no serà superior al 60% del sòl. 

c) L’alçària màxima serà de 12 metres per damunt de la cota natural del terreny, mesurada en tots 
els punts del solar Excepcionalment, i si ho justifiquen les condicions de l’equipament, es podrà 
arribar a 18 metres. 

9. Tanmateix, quan les dotacions estiguin localitzades en zones de Sòl Urbà, per a les quals 
s’estableix el tipus d’edificació tancada o en línia, , s’ordenaran segons aquest tipus, excepte en els 
supòsits següents, en els quals serà d’aplicació el tipus d’edificació aïllada: Ocupar la totalitat de 
l’illa, o característiques funcionals de l’equipament o dotació justificades, o condicions higièniques i 
de relació amb les edificacions confrontants. 

� -      Donat el cas que s’hagi d’aplicar el tipus  d’edificació tancada, segons alineació oficial de 
vial, es tindrà en compte la regulació dels paràmetres referents al volum de l’edificació de la zona 
corresponent. 

� -      Si s’aplica el tipus d’ordenació d’edificació aïllada, es tindrà en compte les condicions 
següents: 

a) Intensitat d’edificació: 1,5 m2st/m2s. 
b) Ocupació màxima de l’edificació: 70%. 
c) Alçària màxima, de 16 metres per damunt de la cota natural del terreny. 

10. Les places d’aparcament (en nombre, forma i tamany), d’acord amb la normativa i per 
l’estàndard d’estacionament i/o aparcament amb caràcter obligatori a no ser que es justifiqui llur 
ubicació en un altre indret. La construcció de soterranis destinats a aquest ús no computarà com a 
sostre edificable. 

11. En el subsòl dels espais no edificats dels equipaments destinats a instal·lacions esportives o a 
l’aire lliure, es podran ubicar aparcaments no vinculats a l’ús de les esmentades instal·lacions, 
sempre que la propietat dels terrenys s’hagi transmès a l’Ajuntament i l’aparcament es constitueixi 
en règim de concessió administrativa o dret de superfície, excepte en els equipaments i dotacions 
de propietat privada del sòl, existents amb anterioritat a l’aprovació d’aquest Pla, que podran optar 
per l’arrendament o la divisió de la propietat horitzontal o formes similars, d’acord a les condicions i 
procediment de l’Equipament-Aparcament. 

12. Els Sistemes Generals d’Equipament es regiran per les condicions d’edificació de la zona de sòl 
urbà, si estan situats allí, i en cas alternatiu, o en tots els altres casos, i amb el tràmit d’Estudi de 
Detall, per les següents: 

a) L’índex d’edificabilitat neta serà de 2 m2t/m2s. 

b) L’ocupació màxima sobre parcel·la, serà del 80%. 
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c) L’alçària serà de 16 m. sobre les cotes naturals del terreny, si bé un cos singular podrà arribar a 
18 m. si ho justifiquen les condicions de l’equipament. 

13. L’ús residencial especial queda limitat, en tots els casos, al 15%  com a màxim de la superfície i 
del sostre edificable de la unitat de sistema o del solar o de la parcel·la, qualificats d’equipament, i 
sempre que sigui una funció complementària i coherent amb els altres usos específics, compatibles 
del punt 5 d’aquest article. 
 
 
COMPLIMENT  ESPECÍFIC DE L’ARTICULAT DEL PLA GENERAL DE LLEIDA – BLOC 
TERCER, ORDENACIÓ DE SISTEMES. APARTAT 5 – SISTEMA D’EQUIPAMENTS; PER 
L’EDIFICI DE RECERCA PER A BIOMEDICINA AL CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA 
SALUT DE L‘ÀREA DOCENTDE L’HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA.
 
El present projecte compleix el què s’estableix al 
 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PEL CONCURS OBERT 
D’UNA 
CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ D’UNS ESTUDIS 
PREVIS GLOBALS I D’UN PROJECTE EXECUTIU I LA DIRECCIÓ DE LES OBRES I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT D’UN EDIFICI DE RECERCA PER A 
BIOMEDICINA EN EL CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA SALUT A L’ÀREA DOCENT DE 
L’HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL). Expedient 
número 2006/CA-115. 
 

En aquest sentit compleix tots els requisits establerts pel Pla General de Lleida pel 
desenvolupament d’aquest edifici en tant que les bases del concurs incorporen ja els 
requeriments que aquest Pla General dicta en l’àmbit de projecte. 
 
Tot i així s’ha considerat necessari redundar en el compliment de la normativa repassant el 
què el Pla General estipula en els àmbits d’equipaments. 
 
Article 135. 

El recinte de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida és un Equipament Comunitari (EC) en 
tant que és un Equipament de Titularitat Pública. 
 
Article 136. 
 
Els terrenys del recinte de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida són de domini públic. 

Article 137. 
 

1. L’edifici objecte d’aquest projecte està inclòs dins l’ordenació dels 
equipaments vigent pel recinte d’equipaments de l’Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida. En concret es contempla al PLA DIRECTOR DE 
L’HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA, redactat per l’Equip 
d’arquitectes Jornet / Llop / Pastor. 

 
2. Com a equipament i dotació educativa de nova creació l’Edifici objecte del 

present projecte compleix els requisits següents: 
 

a) La superfície mínima de la unitat de sistema o de la parcel·la del 
conjunt d’equipaments de l’Hospital Arnau de Vilanova supera els 
5.000 m2. 

b) No procedeix.  
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c) L’orientació garanteix, com a mínim, tres hores d’insolació amb un 
assolellament de 30º d’inclinació. 

 
4.  El present edifici tindrà caràcter d’edificació aïllada al no formar part d’una 
illa on existeixi edificació tancada. No cal per tant l’elaboració d’un Estudi de 
Detall. 

Article 138. 

5. L’ús de l’edifici objecte del projecte és Educatiu i de recerca. Inclòs a l’apartat 5.1. del 
present article. 
 
9. Regulacions del conjunt edificat de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida: 
 

a) La intensitat o índex net del conjunt d’edificis no supera 1,5m2St/m2 sòl. 
b) L’ocupació màxima del conjunt d’edificis no supera el 60% del sòl. 
c) L’alçària reguladora màxima de l’edificació no supera els 18,5m establert per 

les edificacions de l’entorn de l’edifici. 

A CONTINUACIÓ S’INCLOU EL FULL RESUM DE COMPLIMENT DE NORMATIVA 
SEGUINT ELS PARÀMETRES FIXATS PELS DOCUMENTS CADASTRALS. 
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o Quadre resum de l’estat de les edificacions dins del recinte de l’Hospital 
Arnau de Vilanova de Lleida, segons Cadastre. 

Referència cadastral us planta superfície 
121302CG0111C0001RF SANITARI 1 2.113,00 
 SANITARI 1 3.858,00 
 SANITARI 1 1.677,00 
 SANITARI 1 764,00 
 SANITARI 2 1.334,00 
 SANITARI 2 1.172,00 
1212302CG0111C0002TG DOCENT 1 3.291,00 
 DOCENT 1 666,00 
 DOCENT 1 7.097,00 
 DOCENT 1 8.007,00 
 DOCENT 1 6.047,00 
 DOCENT 1 5.486,00 
 DOCENT 1 6.251,00 
 DOCENT 1 5.785,00 
 DOCENT 1 4.398,00 
 DOCENT 1 138,00 
 DOCENT 3 658,00 
 DOCENT 3 625,00 
 DOCENT 2 625,00 
 DOCENT 2 625,00 
 DOCENT 2 625,00 
 DOCENT 2 104,00 
1212302CG0111C0003YH APARCAMENT 1 178,00 
 APARCAMENT 2 3.095,00 

(sota rasant) APARCAMENT -2 10.558,00 
(sota rasant) APARCAMENT -1 10.558,00 

TOTAL SUP. 
CONSTRUÏDA     85.735,00 
(Sobre rasant)   64.619,00 

o Superfície de la parcel·la (segons cadastre) =    63.393,00 m2 
 

o Sostre màxim assumible per la parcel·la (1,5 m2 / m2) =   95.089,00 m2 
 

o Sostre previst sobre rasant Mòdul 2 Biomedicina =     2.742,91 m2 
 
El sostre total construït sobre rasant inclòs el Mòdul 2 de Biomedicina és de: 
 
64.619,00 m2 (Existent) + 2.742,91 m2 (Nova construcció) = 67.361,91 m2 < 95.089,00 
 
El sostre total de construccions sobre rasant dels edificis del recinte de l’Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida no superen el màxim permès per la normativa urbanística. 
 
(S’adjunten a continuació les fitxes del cadastre) 
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Criteris establerts a les bases del concurs del “Servei de redacció dels Projectes, 
Direcció de les Obres i Coordinació de Seguretat i Salut d’un Edifici de Recerca – 
Mòdul 2 per a Biomedicina en el Campus de Ciències de la Salut de la Universitat de 
Lleida” acordats entre la UdL i l’Ajuntament de LLeida. 

EXP. NÚM. 2010/SER-43 

 compliment normativa projecte 
   
   
Sostre màxim sobre rasant 2.841,00 >  2.742,91 
    
Sostre màxim sobre rasant 1.292,92 > 1.069,19 
      
    
Sostre màxim total 4.105,17 >  3.812,10 
    
    
A.R.M. 18,03 m 18,03 m 
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 MD 3.3. Quadre de superfícies generals de l’edifici. 

QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES     
      
 perímetre construït  + porxos 50%  - patis oberts total construïda 
      
PLANTA COBERTA 132,28   12,7 127,62
      
PLANTA QUARTA 516,53 26,13 13,07 14,79 514,81
      
PLANTA TERCERA 516,53 26,13 13,07 14,79 514,81
      
PLANTA SEGONA 516,53 26,13 13,07 14,79 514,81
      
PLANTA PRIMERA 516,53 26,13 13,07 14,79 514,81
      
PLANTA BAIXA 519,08 73,98 36,99  556,07
      
TOTAL  2.717,48  89,25 71,86 2.742,91
     
      
TOTAL PLANTES SOBRE RESANT. SUPERFÍCIE 
COMPUTABLE  2.742,91 

     
      
PLANTA SOTERRANI 1.259,07   189,88 1.069,19
      
      
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL      
      
      
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA EDIFICI   (2734,87+1201,80) 3.812,10 

     
GALERIA DE SERVEIS PS     132,61 
GALERIA DE SERVEIS PB     165,31 
      
TOTAL GALERIES SERVEIS     297,92
      
      
TOTAL SOSTRE EDIFICI     4.110,02 

     
      
PATIS PLANTA SOTERRANI 189,98     
      
SUPERFÍCIE OCUPACIÓ PS 1.391,69     
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PLANTA SOTERRANI         
        
ESTABULARI            
         
QUIRÒFANS         
       
   Q EST-1  Quiròfan 1  32,43 m2 
  EST-2  Quiròfan 2  34,20 m2 
  EST-3  Espai preparatori 15,48 m2 
  EST-4  Estable   38,41 m2 
       
DESPATXOS I SEMINARIS       

     
   D EST-1  Despatx   7,53 m2 
       
MAGATZEMS           

     
   M EST-1  Magatzem pinsos 12,08 m2 
  EST-2  Dipòsit de cadàvers 12,53 m2 
  EST-3  Magatzem material gran 13,76 m2 
  EST-4  Magatzem material petit 8,44 m2 
  EST-5  Sala de neteja  8,44 m3 
        
SERVEIS             

     
   B EST-1  Vestuaris  20,88 m2 
        
INSTAL·LACIONS           

     

   SV EST-1  
Sala de 
màquines 6,00  m2 

  EST-2  Pre-vestíbul  12,90 m2 
        
CIRCULACIONS           
        
  E EST-1  Vestíbul/passadís 4,00 m2 
  V EST-1  Vestíbul/passadís 19,25 m2 
  EST-2  Vestíbul/passadís 34,20 m2 
  EST-3  Vestíbul/passadís 3,98 m2 
                 

ÚTIL TOTAL ESTABULARI   278,51 m2 
        
        
LABORATORIS         
       
   L Sot-1  Laboratori 1  54,01 m2 
  Sot-2  Laboratori 2  57,47 m2 
       
  L AUX Sot-1  Sala auxiliar 1. Magatzem de material 54,44 m2 
  Sot-2  Sala auxilair 2  27,15 m2 
       
DESPATXOS I SEMINARIS       

     
   D Sot-4  Desaptx 1  9,15 m2 
  Sot-5  Despatx 2  9,43 m2 
  Sot-6  Desaptx 3  11,44 m2 
  Sot-7  Despatx 4  9,43 m2 
  Sot-8  Despatx 5  9,59 m2 
                 

TOTAL LABORATORIS I DESP. PSOT.   242,11 m2 
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SERVEIS COMUNS I INSTAL·LACIONS     

     
   A Sot -1  Menjador  156,76 m2 
        

  A AUX Sot -1  Office  3,82 m2 
  Sot -2  Sala auxiliar 4  20,81 m2 
SERVEIS             

     
   B Sot-1  Banys dones  11,86 m2 
  Sot-2  Banys homes  12,26 m2 
  Sot-3  Banys Minusvàlids 5,66 m2 
  Sot-4  Abocador  4,06 m3 
        
INSTAL·LACIONS           

     
   SV Sot-1  Magatzem sotaescala 1,51 m2 
   Sot-2  Magatzem material 5,51 m2 
  Sot-3  Instal·lacions. Sala pou de bombes 7,95 m2 
  Sot-4  Instal·lacions. Sala Transformasdors 21,26 m2 
  Sot-5  Instal·lacions. Previsió sala CPD 22,41 m2 
  Sot-6  Instal·lacions. Sala auxiliar  6,06 m2 
  Sot-7  Instal·lacions  1,93 m2 
        
CIRCULACIONS           

     
   E Sot-1  Escala nucli 1  4,48 m2 
  Sot-2  Escala nucli 2  8,68 m2 
  Sot-3  Ascensor 1  4,87 m2 
  Sot-4  ascensor 2  3,41 m2 
       
  V Sot-1  Vestíbul/passadís 79,29 m2 
  Sot-2  Vestíbul/passadís 6,38 m2 
  Sot-3  Vestíbul/passadís 10,65 m3 
  PV Sot-1  Pre-vestíbul  23,63 m2 
                 

ÚTIL SERVEIS COMUNS I INSTAL.   423,25 m2 
        
         
ÚTIL TOTAL P.SOT.       943,87 m2
CONSTRUIDA P.SOT.     1.069,19 m2
      88,28%  
GALERIA DE SERVEIS P.SOT.   132,61 m2 
SOSTRE TOTAL P.SOT.     1.201,80 m2 
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PLANTA BAIXA         
         
CIFTIA             
         
ÀMBITS GENERALS  ANNEXOS     
       
   A CIF-1  Sala de llits  46,10 m2 
   CIF-2  Sala de descans 17,20 m2 
       6,95  
ESAPIS AUXILIARS CIFTIA       

      
   E CIF-1  Office / Cuina  8,59 m2 
   CIF-2  Bany geriàtric  10,40 m2 
        
ÀMBITS PROPIS PERSONAL CIFTIA       
       
   P CIF-1  Recepció i Administració 9,04 m2 
   CIF-2  Control d'infermeria 8,05 m2 
   CIF-3  Laboratori de manipulació de mostres 12,47 m2 
   CIF-4  Consultori CIFTIA i Sala de punció 12,02 m2 
   CIF-5  Distribuïdor privat intern 2,78 m2 
         
ZONES DE SERVEIS I INSTAL·LACIONS     

      
   M CIF-1  Magatzem material Infermeria 11,55 m2 
   CIF-2  Magatzem de medicaments 7,45 m2 
   CIF-3  Magatzem de residus CIFTIA 1,83 m2 
   CIF-4  Distribuïdor privat intern 5,29 m2 
        
DESPATXOS I SEMINARIS       

      
   D CIF-1  Despatx direcció 7,91 m2 
   CIF-2  Despatx d'entrada de dades 6,83 m2 
   CIF-3  Despatx de monitorització 2,54 m2 

   CIF-4  
Despatx d'investigadors i Sala de 
reunions 23,87 m2 

   CIF-5  Arxiu  9,92 m2 
         
CIRCULACIONS           

      
   V CIF-1  Passadís  12,21 m2 
   CIF-2  Passadís  11,28 m2 
         
                 

ÚTIL TOTAL CIM + CONSULTORIS   234,28 m2 
        
        
ADMINISTRACIÓ I SERVEIS COMUNS     

      
   A 0-1  Control general de l'edifici 11,44 m2 
         
CONSULTORIS GENERALS IRB       
         
   C 0-1  Consultori 1  16,76 m2 
   0-2  Consultori 2  11,87 m2 
   0-3  Consultori mèdic 16,93 m2 
         
SERVEIS             
         
   B 0-1  Bany homes  4,80 m2 
   0-2  Bany dones  4,44 m2 
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   0-3  Sala de neteja de planta 6,09 m2 
   0-4  Magatzem general de residus 6,77 m2 
         
INSTAL·LACIONS           
         

   SV 0-1  Instal·lacions 3,13   
   0-2  Instal·lacions 2,66   

 0-3  Instal·lacions 1,72   
   0-3  Instal·lacions 1,72   
         
CIRCULACIONS           

      
   E 0-1  Escala nucli 1  14,04 m2 
   0-2  Escala nucli 2  9,93 m2 
   0-3  Ascensor 1  4,84 m2 
   0-4  Ascensor 2  3,41 m2 
   0-5  Muntacàrregues 3,99 m3 
         
  V 0-1  Vestíbul / Passadís 27,37 m2 
   0-2  Vestíbul escala  8,36 m2 
   0-2  Vestíbul accés  8,42 m2 
  PV 0-1  Pre-vestíbul  27,79 m2 
   0-2  Pre-vestíbul  14,98 m2 
   0-3  Sortida d'emergència 3,01 m2 
   0-4  Accés mercaderies 3,34 m2 
         
         

ÚTIL TOTAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS COMUNS 208,58 m2 
         
         
PORXOS 50%       4,55 m2 
         
         
ÚTIL TOTAL P.BAIXA.   447,41 m2
CONSTRUIDA P.BAIXA.   556,07 m2
       80,46%  
GALERIA DE SERVEIS PB   165,31 m2 
SOSTRE TOTAL PB     721,38 m2 
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PLANTA TIPUS         
         
LABORATORIS          
       
   L 1-1  Laboratori 1  78,46 m2 
   1-2  Laboratori 2  74,71 m2 
         
  L AUX 1-1  Laboratori de cultiu 25,38 m2 
   1-2  Cambra freda  11,92 m2 
   1-3  Congeladors  6,58 m2 
   1-4  Sala d'aparells comuns 13,40 m2 
         
DESPATX 1          

      
   D 1-1  Despatx 1  9,58 m2 
   1-2  Despatx 2  10,04 m2 
   1-3  Despatx 3  10,04 m2 
   1-4  Despatx 4  10,04 m2 
   1-5  Despatx 5  10,04 m2 
   1-6  Despatx 6  10,04 m2 
   1-7  Despatx 7  10,04 m2 
   1-8  Despatx 8  10,14 m2 
                 

ÚTIL TOTAL LABORATORIS + DESP.   290,41 m2 
         
         
SALES           

      
   S 1-1  Sala de descans 12,31 m2 
        
SERVEIS          

      
   B 1-1  Serveis homes  3,65 m2 
   1-2  Serveis dones  4,38 m2 
        
INSTAL·LACIONS         

      
   SV 1-1  Instal·lacions 5,62  m2 
   1-2  Instal·lacions 6,58  m2 
   1-3  Instal·lacions 1,17  m2 
   1-4  Instal·lacions 1,18  m2 
        
CIRCULACIONS          

      
   E 1-1  Escala nucli 1  22,20 m2 
   1-2  Ascensor 1  4,90 m2 
   1-3  ascensor 2  3,41 m2 
        
  V 1-1  Vestíbul/passadís 54,55 m2 
   1-2  Vestíbul/passadís 17,87 m2 
   1-3  Vestíbul/passadís 5,91 m2 
  PV 1-1  Pre-vestíbul  11,87 m2 
         
                 

ÚTIL SERVEIS COMUNS I INSTAL.   141,05 m2 
PORXOS 50%      13,06 m2 
         
ÚTIL TOTAL PLANTA 1.   431,46 m2
CONSTRUIDA PLANTA 1.   514,80 m2
       83,81%  
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PLANTA QUARTA       
        
LABORATORIS        
        
   L 4-1  Bioinformàtica  49,12 m2 
   4-2  Geòmica-Proteòmica 95,07 m2 
         

  L AUX 4-1  
Sala de 
juntes  53,20 m2 

   4-2  Metabolòmica  30,16 m2 
        
DESPATX 1          

      
   D 4-1  Despatx 1  9,58 m2 
   4-2  Despatx 2  10,04 m2 
   4-3  Despatx 3  20,36 m2 
   4-4  Despatx 4  10,04 m2 
   4-5  Despatx 5  10,04 m2 
   4-6  Despatx 6  10,04 m2 
   4-7  Despatx 7  10,04 m2 
                 

ÚTIL TOTAL LABORATORIS + DESP. 307,69 m2 
         
         
SALES           

      
   S 4-1  Sala de descans 12,31 m2 
        
SERVEIS          

      
   B 4-1  Serveis homes 3,75 m2 
   4-2  Serveis dones  4,54 m2 
        
INSTAL·LACIONS         

      
   SV 4-1  Instal·lacions 6,72  m2 
   4-2  Instal·lacions 6,61  m2 
   4-3  Instal·lacions 1,18  m2 
   4-4  Instal·lacions 1,18  m2 
        
CIRCULACIONS          

      
   E 4-1  Escala nucli 1  22,10 m2 
   4-2  Ascensor 1  4,90 m2 
   4-3  ascensor 2  3,37 m2 
        
  V 4-1  Vestíbul/passadís 48,10 m2 
   4-2  Vestíbul/passadís 8,17 m2 
   4-3  Vestíbul/passadís 5,99  
         
  PV 4-1  Pre-vestíbul  11,87 m2 
                 

ÚTIL SERVEIS COMUNS I INSTAL.   125,10 m2 
         
PORXOS 50%      13,06 m2 
         
         
ÚTIL TOTAL      432,79 m2
CONSTRUIDA      514,80 m2
       84,07%  
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PLANTA COBERTA       
         
INSTAL·LACIONS       

     
      

   SV C-1  Instal·lacions 5,35  m2 
   C-2  Instal·lacions 7,35  m2 
   C-3  Instal·lacions 1,12  m2 
   C-4  Instal·lacions 1,12  m2 
   C-5  Instal·lacions  36,75 m2 
   C-6  Instal·lacions  21,90 m2 

      
      

CIRCULACIONS          
      

   E C-1  Escala nucli 1  21,59 m2 
   C-2  Ascensor 1  4,90 m2 
   C-3  ascensor 2  3,41 m2 
        
  V C-1  Vestíbul/passadís 7,56 m2 
   C-2  Vestíbul/passadís 7,56 m2 
       
         
ÚTIL TOTAL P.COBERTA.   103,67 m2
CONSTRUIDA P.COBERTA.   127,62 m2
       81,23%  
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MC Memòria Constructiva.         

MC 1 Consideracions Generals. 
 

La nova construcció forma part d’un conjunt de quatre edificis vinculats a la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. El primer d’aquests edificis és el Mòdul 
Docent de l’Arnau de Vilanova. Aquest volum ocupa l’ala nord de l’edifici original de 
l’Hospital. Consta de planta baixa i quatre plantes pis i està destinat  a serveis, 
administració, docència i recerca de la Facultat de medicina. 
 

 
 
 El segon edifici està destinat parcialment a ús docent i a ús de recerca. Les 
plantes baixa, primera i segona estan destinades a aules i seminaris de la Facultat de 
Medicina mentre que les dues plantes superiors es destinen a l’estabulari de rosegadors de 
d’Institut de Recerca Biomèdica de la UdL. 
 
 El tercer edifici, actualment quasi acabat, és el mòdul 1 de Biomedicina. Aquest 
volum es va dissenyar per estar estrictament vinculat amb el nou mòdul 2. Està destinat 
íntegrament a laboratoris d’investigació i allotja també alguns usos de serveis 
complementaris que poden ser aprofitats pel nou mòdul 2. 
 

El darrer dels edificis que completa el conjunt és el nou mòdul de recerca biomèdica 
objecte d’aquest projecte. Aquest edifici també consta de planta soterrani, planta baixa i 4 
plantes pis amb una distribució semblant a la del mòdul 1 de Biomedicina. 
 

Tots aquests edificis estan vinculats entre ells i formen part de les instal·lacions de 
la Facultat de Medicina. Els diferents volums estan interconnectats a nivell d’ús i 
programàtic.
 
 
MC 2 Treballs Previs. 
 

Durant la Fase 1 d’Execució de l’Estructura es retiraran les parts de paviments de la 
urbanització perimetral afectats per l’excavació del nou soterrani, així com els embornals i 
tots aquells altres elements que estiguin dins l’àmbit d’influència. L’àmbit de retirada de 
calçada de carrer a dur a terme es detallava al plànol E02 del projecte d’estructura.  

 
S’hauran de mantenir totes les mesures de prevenció presents durant l’execució de 

la Fase d’Estructura i que encara siguin vigents. Particularment les relatives a protecció i 
seguretat de l’obra com ara el tancat perimetral de l’obra i la realització de totes les 
mesures de precaució necessàries. 
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MC 3 Sustentació de l’edifici. 
 

La proposta de projecte preveu l’excavació de tot l’àmbit d’actuació. La contenció 
de terres es farà en el mateix límit d’actuació per poder aprofitar el màxim de subsòl per a 
usos vinculats a l’edifici i per il·luminar el soterrani amb patis oberts a l’exterior. 

 
Un cop estudiat l’estudi geotècnic  no s’observa risc de descalçament o afectació 

sobre la fonamentació de l’edifici originari de l’Hospital ni cap dels traçats de les galeries 
coincideix ni afecta la construcció del nou soterrani de l’edifici. 

 
El nivell del soterrani dels dos edificis construïts amb anterioritat (Facultat de 

Medicina i Mòdul 1 de Biomedicina) és sensiblement igual al que es proposa per aquest. El 
nivell d’excavació proposat per aquest edifici és una mica inferior als anteriors per poder 
baixar part del forjat del sostre de la planta soterrani i garantir així una bona evacuació de 
les aigües del carrer que s’hi ha de construir a sobre. 

 
Les dades sobre les característiques del terreny i la relació dels paràmetres a 

considerar per al càlcul dels fonaments es detallaven a la Memòria tècnica de l’Estructura 
del Projecte d’Execució de l’Estructura. 

 
MC 4 Sistema estructural. 
 

Murs de contenció i fonaments. 

L’execució de la contenció de terres de l’Avinguda Pinyana es farà amb pantalla de 
pilons convencionals de diàmetre 45 amb ancoratges. Aquestes feines es duran a terme 
durant la Fase d’adequació del solar. Els altres murs de contenció perimetrals de l’edifici 
s’executaran posteriorment, durant la fase objecte d’aquest projecte d’execució de 
l‘estructura. 

 
El mur de contenció de terres de la banda oest, limítrof amb el jardí de l’Hospital, 

s’executarà a dues cares. Per dur a terme la seva impermeabilització s’aplicaran diverses 
capes, consistents en una capa de pintura bituminosa sobre el mur, una tela asfàltica, una 
làmina drenant i un geotextil de protecció. El reomplert es farà amb grava fina a 1/3 de la 
profunditat  

 
La resta de murs de contenció s’executaran a 1 cara per tal de no afectar la vorera 

de l’edifici de la Unitat Docent i el traçat de la línia elèctrica que passa pel carrer intern 
entre els edificis de la Facultat i la Unitat Docent i els edificis de Biomedicina. Aquests murs 
s’impermeabilitzaran amb una làmina de polipropilè per la cara exterior. 
 

La fonamentació dels pilars serà similar a la del Mòdul 1 de Biomedicina. Es 
realitzarà amb sabates aïllades de formigó tipus HA-25 de mides variables segons ho 
requereixin els càlculs d’estructura. La unió entre les sabates i els perfils d’acer es farà 
amb xapes d’ancoratge. 

 
Estructura. 

 
L’edifici consta de planta soterrani, baixa, 4 plantes pis i una planta badalot. La 

totalitat de forjats són lloses armades de formigó armat per facilitar els passos de les 
instal·lacions. Tots els forjats són de 30cm excepte el forjat de PB – sostre PS que té més 
gruix 40-45cm perquè hi passen els vehicles per damunt. Les lloses de les escales també 
són de formigó armat massís. 
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Els pilars són perfils normalitzats d’acer, pertinentment revestits amb pintura 
intumescent segons gruixos normatius. L’edifici consta també de pantalles de formigó 
armat de 25cm per tancar els nuclis de l’ascensor. 

 
La descripció de tot el sistema estructural i el càlcul justificatiu es detallaven a la 

Memòria tècnica de l’Estructura del Projecte d’Execució de l’Estructura. 
 

 
MC 5 Sistema envolvent. 

 Façanes. 

Els tancaments verticals exteriors de l’edifici són façanes invertides formades per 
una fulla de totxo massís trasdossat amb plaques de cartó guix interiorment i revestides 
amb aïllament tèrmic tipus Coteterm per l’exterior. L’acabat exterior és un parament de 
gelosia ceràmica muntat sobre una estructura d’acer especial per a façanes invertides. 

 
La subestructura metàl·lica de façana és de TOT DISSET CONSTRUCCIÓ, sistema 

de façana MATERIA LLEIDA 2 o equivalent i les peces de la gelosia són de CERÀMICA 
CUMELLA, peça ceràmica extrusionada de 150x60x500mm, segons especejament i detall 
de projecte. 
 
  El sistema de façana per a gelosia ceràmica està dotat d’elements que permeten 
adaptar-se amb gran flexibilitat a l’estructura existent de l’edifici. Està composada per: 
perfils verticals en alumini que incorporen un sistema per a les dilatacions tèrmiques, perfils 
horitzontals d’acer inoxidable y grapes de fixació per al suport de les peces ceràmiques. 
Aquestes grapes s’han dissenyat especialment per a facilitar el registre i substitució de les 
peces individualment, incloent elements elàstics que esmorteeixen els impactes i eviten els 
desplaçaments. 
 
  El sistema garanteix en tot moment la planeïtat de la façana davant l’acció del vent, 
en compliment del CTE i les normatives Europees. 
 

Les façanes segueixen l’esquema compositiu del mòdul 1. La gelosia ceràmica de 
lames és del mateix color que els edificis originals del recinte i la composició horitzontal del 
conjunt evoca els talls horitzontals presents als edificis de totxo. La trama s’adapta als 
diferents volums en funció dels usos  que hi ha darrere seu. S’aconsegueix així una pell 
que permet que el conjunt mantingui la seva imatge encara que les variacions 
programàtiques interiors variïn. 
 
  Al nou mòdul s’han establert tres tipus diferents de composició de façana segons 
l’àmbit jugant amb la mateixa peça ceràmica.  
 

La façana est del nou mòdul dóna continuïtat al sistema compositiu del Mòdul 1, 
amb la peça col·locada en posició horitzontal separada la mateixa distància que al mòdul 1. 
En façana nord es continua amb el mateix especejament de lama fins arribar al tall que 
produeix el pati. A partir d’aquest es produeix un canvi girant una de cada dues lames 
posant-la en posició horitzontal. 

 
D’aquesta manera la façana oest segueix un especejament diferent però sempre 

amb consonància amb el conjunt ja que s’usa la mateixa peça ceràmica. 
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                             Façana tipus est                                                          Façana tipus oest 
 
  En façana sud apareixen 3 composicions diferents de gelosia ceràmica per donar 
continuïtat a les façanes adjacents. A l’àmbit central de la sala de descans i al pont de 
connexió amb el mòdul 1 s’ha alleugerit la pell fent passar només 1 lama de cada dues ja 
que no són zones de treball. 
 

   
 
              Façana sud oest                          Façana sud (àmbit central)                    Façana sud est 
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A partir de les finestres de planta baixa el sistema de façana canvia i es converteix 
en una façana convencional amb l’aïllament tèrmic per la cara interior. Consta d’una paret 
de gero projectada amb poliuretà per la cara interior, una cambra d’aire de 2-3cm i un envà 
de 7cm per l’interior. La façana anirà revestida amb pedra de sant vicenç amorterada i 
també incorporarà ganxos de subjecció. 

 
El tancament de la planta baixa de façana sud es farà amb reixes d’acer galvanitzat 

seguint el mateix esquema compositiu que el mòdul 1. Aquestes reixes seran fixes o 
practicables segons l’àmbit. Els tancaments de la galeria de serveis de planta baixa i planta 
soterrani també es faran amb reixa, seguint els detalls de la planilla de bastiments.

Fusteries. 

Les fusteries de tancament de façana seran d’alumini anoditzat plata mat, seguint el 
mateix esquema compositiu del mòdul 1 de Biomedicina. Sistema COR-60 RPT CC16 de 
CORTIZO o equivalent amb trencament de pont tèrmic. Els vidres seran amb cambra i 
laminats segons la seva ubicació. 

 
Les fusteries es muntaran sobre premarcs d’acer galvanitzat i constaran de tots els 

elements de remat pertinents, com escopidors, xapes per a formació de trencaaigües, etc. 
Tots els elements d’alumini que estiguin en contacte amb altres metalls hauran de portar 
els elements de separació pertinents. 

 
Les fusteries exteriors s’agrupen en diferents grups en funció de la seva composició 

constructiva. En total es distingeixen 3 grups de fusteries exteriors: 
 
F Finestres. 
P Portes. 
R Reixes d’acer galvanitzat. 
 
Els Plànols A-28, A-29, A-30 i A-31 descriuen la ubicació per plantes i la descripció 

acurada de cada un d’aquests tipus de fusteries. Convé aclarir que bona part de les 
finestres inclouen una cortina enrollable per l’interior. 

 
Les fusteries exteriors es marquen als plànols de planta amb uns caixetins circulars 

que indiquen el codi de la finestra/porta/reixa en qüestió i el núm. d’unitat dins el còmput 
total de fusteries de les mateixes característiques dins de l’edifici. 

Cobertes. 
 

Coberta plana invertida no transitable – coberta per a les instal·lacions. 
 

La coberta de la planta superior de l’edifici serà una coberta invertida no transitable 
similar a la del Mòdul 1 de Biomedicina. Aquesta coberta és del tipus invertida formada per, 
el forjat superior de planta quarta, una capa de formigó de pendents, un conjunt de làmines 
impermeables tipus tela asfàltica, una làmina de protecció de les teles asfàltiques tipus 
geotèxtil, un aïllament tèrmic de poliestirè extrusionat de 7cm de gruix, una nova làmina de 
geotèxtil i una capa de grava de 10cm de gruix com a mínim. Els pendents de la coberta 
seran sempre superiors a l’1,5%. 
 

Aquesta coberta està reservada per a col·locar la maquinària que requereix l’edifici. 
 
L’ampit de coberta puja fins a una alçada de 150cm respecte l’acabat de grava per 

tal d’ocultar les instal·lacions i evitar que els vianants les puguin veure des del carrer. 
Aquest ampit es coronarà amb peces de pedra de sant vicenç. 
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Les solucions constructives de coberta es van definir al projecte d’Estructura Fase 1 
i un cop es comencin les obres de la Fase 2 aquesta coberta ja estarà executada. 
 

Coberta de soterrani. Espais transitables en planta baixa. 
 
Aquesta coberta es troba al nivell d’accés de planta baixa i comprèn part del sostre 

de planta soterrani. Per tal de realitzar l’evacuació correcte de les aigües del carrer s’ha 
hagut de baixar sensiblement l’alçada del sostre de planta soterrani que cau sota el carrer. 
S’ha previst un salt de 35cm per disposar d’espai suficient per executar les diverses capes 
de coberta sota el paviment de klinker. 

Aquestes cobertes estan majoritàriament situades a cota de carrer. Es tracta 
d’espais transitables que eventualment poden ser usats per vehicles. Per aquest motiu, el 
sistema emprat per dur-les a terme incorpora materials amb alta resistència a la 
compressió. 

 
Per a dur a terme l’ impermeabilització d’aquestes cobertes s’ha optat per fer servir 

un sistema d’impermeabilització continu tipus PRENOTECH o equivalent. Aquest sistema 
s’aplica projectat sobre el forjat que haurà d’haver estat acabat amb helicòpter prèviament 
per garantir-ne la planeïtat. 

 
En funció de l’àmbit del perímetre de l’edifici en què es faci la coberta, aquesta varia 

en components i capes. En total es distingeixen 3 tipus diferents de coberta: 
 
Tipus 1  Àmbit general perimetral de l’edifici. Llosa exterior sota carrer. 
Tipus 2  Àmbits d’accés a l’edifici (porxos) i escala exterior. 
Tipus 3  Zones d’enjardinament. 

 
Els àmbits d’aquestes cobertes es van definir al plànol E/28 del Projecte Executiu 

de l’Estructura. 

La secció constructiva de cada un dels tipus utilitzats és la que es detalla als 
esquemes que s’adjunten a continuació. 
 

T1 – Llosa exterior sota carrer:  
 
Sistema Prenotech + llosa armada 12cm + aïllament. 
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A la Fase 1 de l’Estructura s’haurà executat des de la capa de base d’aplicació del 
Prenotech a la capa  protectora amb solera de 12cm. Durant la Fase 2 s’executarà 
el recrescut amb arlita per aconseguir les pendents desitjades i es col·locarà el 
paviment de llamborda ceràmica, sota base de morter o sobre sorra segons l’àmbit. 

 
 

T2 – Àmbit porxo d’accés i escala: 
 

Sistema Prenotech amb morter 3cm + aïllament. 
 

 
 

A la Fase 1 de l’Estructura s’haurà executat des de la capa de base d’aplicació del 
Prenotech a la capa  protectora de morter. Durant la Fase 2 s’executarà el paviment 
de llamborda ceràmica. 
 

T3 – Zones d’enjardinament:

Sistema Prenotech + llosa armada 7cm+ aïllament. 

 
 

A la Fase 1 de l’Estructura s’haurà executat des de la capa de base d’aplicació del 
Prenotech a la capa  protectora de 7cm. Durant la Fase 2 es col·locarà el geotextil i 
les capes de grava i terra vegetal per poder plantar. 
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L’aïllament tèrmic que cal emprar a totes les seccions constructives d’aquest apartat 
de memòria és el següent: Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, 
tipus STYRODUR C 4000CS de BASF o equivalent, de 50 mm de gruix i resistència a 
compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica >= 1,786 m2K/W, amb la superfície llisa i amb 
cantell encadellat, col·locada sense adherir. 

 
Durant la Fase 2 es completarà l’execució de totes les cobertes que s’havia iniciat 

durant la Fase 1 d’execució de l’Estructura. 

 
MC 6 Sistemes de compartimentació i acabats. 

Els tancaments interiors de l’edifici s’agrupen en dos grans grups: 
 

- Tancaments de ceràmica. maó ceràmic simple, maó ceràmic de doble cel·la, 
i paredó de gero.  

- Tancaments de mampares - envà de panells autoportants. 
 
Els passadissos i espais interiors públics aniran, enguixats i pintats o bé trasdossats 

amb panells fenòlics. 
 

Els laboratoris, passadissos i sales auxiliars aniran pavimentats amb vinil mentre 
que els vestíbuls i escales aniran amb terratzo. 
 

Els falsos sostres, majoritàriament, seran de plaques de cartó guix o bé de safates 
registrables d’alumini. 
 
 

MC  6.1  Tancaments interiors. 
 

Tancaments de ceràmica. 
 
Per a fer els tancaments interiors de ceràmica de l’edifici s’usen els següents 

elements ceràmics: 
 
Parets de fàbrica de gero de 14 cm de gruix. 
Parets de fàbrica de maó doble de 7 cm de gruix. 
Paret de totxana de 9cm. 
Encadellat ceràmic. 
 
Cada un d’aquests tipus de tancaments es pot distingir clarament a les plantes de 

distribució en funció de la seva secció acotada. A títol general es pot dir que cada una 
d’aquestes parets correspon als següents àmbits: 
 

Parets de fàbrica de gero de 14 cm de gruix. 
 
S’utilitza principalment per als tancaments de façana, enrasat a amb la cara exterior 

del forjat. A l’interior de l’edifici s’utilitza per compartimentar els nuclis de la resta d’àmbits. i 
per fer els tancaments d’alguns espais destinats a instal·lacions que travessen verticalment 
l’edifici. 

 
Parets de fàbrica de totxana de 9 de gruix. 
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La totxana s’usa per fer els tancaments dels espais de serveis de les zones centrals 
de l’edifici. Principalment els tancaments entre laboratoris i passadissos i els espais de 
banys i serveis, laboratoris de cultius, sales de congeladors, cambres fredes, etc 
 

c) Parets de fàbrica de maó doble de 7cm de gruix. 
 
S’utilitza per fer tota la resta de tancaments interiors no realitzats amb totxana i que 

separen diferents usos. S’empra també per tancar interiorment algunes de les cambres 
d’aire de façana com ara la de la planta soterrani i part dels tancaments dels sòcols de la 
planta baixa. 
 

d) Encadellat 5 cm de gruix. 
 
S’usa en part del faldó del porxo de la planta baixa en façana sud i en la formació 

d’alguns armaris interiors. 
 
 
Tancaments de mampares - envà de panells autoportants. 
 
Els tancaments divisoris tipus mampara autoportant es col·locaran per 

compartimentar els despatxos i altres espais de planta baixa. Bàsicament es subdivideixen 
en dos grups: mampara cega de panell tipus BAL 82 de SISTEMAS BAL o equivalent i 
mampara de vidre tipus BAL GLASS de SISTEMAS BAL o equivalent. 

 
La compartimentació entre despatxos i consultoris es farà a base de mampares 

autoportants tipus Bal 82 de Sistemas Bal, composades per una estructura d’alumini 
extrusionat anoditzat, gruix 82mm que va de terra a sostre i panells de 16mm de nucli 
aglomerat i acabat polivinil. Les mampares inclouen aïllament de llana de roca. Algunes 
d’aquestes mampares incorporaran una tarja de vidre lateral, perquè hi hagi continuïtat 
visual entre laboratoris. L’estructura de la mampara va de terra a sostre i la zona oculta pel 
fals sostre inclou un panell fònic per aïllar acústicament els despatxos entre sí. 
 

La compartimentació entre despatxos i passadís es realitzarà amb mampares de 
vidre de 50mm amb estructura d’alumini anoditzat plata mat d’alta densitat i vidre de 
seguretat 6+6mm, tipus Bal Glass de Sistemas Bal o equivalent. Aquesta mateixa 
mampara s’emprarà per compartimentar els consultoris de planta baixa i els despatxos del 
CIFTIA. 

 
�vegi’s Plànols A-29 i A-30 de Bastiments interiors. 
 

 
MC 6.2 Paviments. 
 
La totalitat de paviments es descriuen de forma genèrica a les diferents plantes del 

projecte (Plànols A-02, A-04, A-06, A-08, A-10 i A-12). Amb el propòsit de definir clarament 
aquests punts del projecte s’incorpora en tots aquests plànols una llegenda de paviments 
que inclou un caixetí de forma quadrada que s’incorpora a cada estança. Els materials 
inclosos com a paviments són els següents: 

 
T- Terratzo. 
F- Morter autonivellant. 
G- Grava. 
K- Klinker. 
P- Pedra. 
V- Vinil. 
IN Paviment Inverna de resines epoxi. 
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IC Paviment Inverna conductiu. 
M Moqueta. 
TF Terra flotant amb reixa desmuntable (tarima flotant estables). 
RL Religa 
 

 
Terratzo. 
 
El terratzo és de gra petit i es col·loca al vestíbul principal d’accés, al distribuïdor i 

despatxos de planta soterrani, a les escales i a l’àmbit de consultoris de planta baixa 
L’execució d’aquest paviment inclourà també l’execució del sòcol d’aquest mateix paviment 
en els àmbits que s’indiquin als plànols de detall. 

 
Al menjador de planta soterrani enlloc de terratzo es col·locarà un gres tot massa de 

30x30cm de color gris fosc, model MERIDIAN de PORCELANOSA. 
 
Morter autonivellant. 
 
El morter autonivellant es reservarà per a les sales d’instal·lacions. 

 
Klinker. 
 
De cara a continuar amb la uniformitat estètica del conjunt de l’edifici s’ha optat per 

pavimentar part del perímetre de la planta baixa de l’edifici amb un paviment de llambordes 
de klinker ceràmic col·locades sobre llit de sorra o amorterades, segons sigui el cas. 
 

Paviment vinílic homogeni. 
 
El  vinil homogeni és el paviment que ocupa més superfície de l’edifici. Es tracta 

d’un material delicat que no podrà ser col·locat fins a les fases finals d’execució de l’edifici. 
Per tant, primer es realitzarà tota la compartimentació interior, incloses les mampares de 
subdivisió de despatxos i laboratoris, així com tots els revestiments, i per últim, es 
col·locarà el vinil, que es segellarà quan s’entregui amb els altres materials. 

 
El vinil homogeni té 2mm de gruix amb una protecció de poliuretà PUR-Reinforced 

amb classificació a l’ús 34/43 per a tràfic extra intens i amb un pes no superior als 3 kg/m2. 
Serà un tipus GRANIT 33/34 de TARKETT de color gris o equivalent. 

 
Aquest paviment es col·locarà sobre una base de pasta allisadora de 2mm 

aproximadament, que a la vegada anirà col·locada sobre una subbase de terratzo. Per la 
col·locació final del vinil s’ha de garantir un 2% màxim d’humitat així com altres requisits 
que es poden consultar al Plec de Condicions Tècniques Particulars del present projecte. 

 
Paviment Inverna 
 
Aquest paviment es reserva per a la zona de l’estabulari de planta soterrani. És un 

paviment continu de pols de quarç amb resines epoxídiques tipus INVERNA o equivalent. 
Té un acabat lleugerament rugós per adaptar-se a l’ús al qual es destina. 

 
Als quiròfans es col·locarà el mateix paviment però conductiu. 

 
Moqueta  
 
La moqueta es col·loca únicament a l’àmbit d’accés a l’edifici i és especial per a 

transicions entre exterior i interior. Anirà col·locada sobre una capa de morter i serà de 
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cautxú reciclat amb una barrera antibrutícia, tipus TIREX de INTERFACE o equivalent. 
Inclourà un perfil d’alumini o acer de remat perimetral. 

 
Tarima flotant estables. 
 
Aquest paviment es col·locarà únicament als estables per a minipigs de planta 

soterrani. Estarà format per una reixa desmuntable en 3 parts amb recobriment plàstic per 
evitar que els animals rellisquin. Es deixarà una separació entre reixa i terra de 300mm per 
facilitar les operacions de neteja. Inclou subestructura d’acer inoxidable o galvanitzat. 

 
Religa 
 
La religa es col·locarà als 2 patis d’instal·lacions grans de l’edifici. Formada per un 

entramat d’acer galvanitzat de 30x30mm de pas de malla i subestructura d’acer clavada a 
estructura. 

 
 
MC 6.3 Revestiments i acabats. 
 
Tal i com passa amb els paviments, els revestiments i acabats de l’edifici s’indiquen 

en els plànols de planta, situant un caixetí en forma de rombe a l’interior de cada una de 
les estances. El caixetí pot contenir les següents indicacions: 

 
PG  Placa de cartó – guix. 
A  Arrebossat. 
AP Arrebossat i pintat. 
E  Enguixat i pintat. 
F Formigó vist pintat. 
R  Rajola. 
MM Mampara panell melamínic. 
TM Separador panell fenòlic. 
PF  Trasdossat pannell fenòlic. 
PA Trasdossat pannell fenòlic fonoabsorbent. 
PS  Pannell cambra freda. 
V   Vinil. 
 
Gran part dels revestiments dels laboratoris estan executats amb trasdossat de 

placa de cartró guix que inclou la seva pròpia fixació a pefils d’alumini. 
 
Una part dels acabats de tancaments interiors de l’edifici són enguixats i pintats. És 

el cas dels nuclis d’escala i part de les parets dels laboratoris. 
 
L’acabat arrebossat i pintat es reserva pels espais destinats a serveis o 

instal·lacions. Zones com les sales d’instal·lacions de planta soterrani i els calaixos de pas 
vertical d’instal·lacions estan acabades amb aquest tipus de revestiment. 

 
Els banys estan acabats principalment amb rajola de petit format. Els plànols de 

detalls de banys descriuen amb claredat la disposició del revestiment (Plànols D/06, D/07, 
D/14 i D/15). 

 
També s’acaben amb rajola les parets interiors dels espais auxiliars de laboratoris 

com són les sales de neveres, alguns magatzems de planta soterrani i l’estable. Aquesta 
rajola serà de gran format de 30x60cm. 

 
La major part dels revestiments de l’edifici són amb trasdossat de panell fenòlic 

tipus FUNFERMAX. Tots els passadissos de l’edifici i part de les parets dels laboratoris 
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incorporen aquest acabat que inclou una subjecció oculta a rastrells de fusta. On hi ha 
armaris d’instal·lacions aquest mateix panell es combina amb panell registrable. 

 
A la sala de descans del CIFTIA i al menjador de planta soterrani es col·locarà el 

mateix panell però fonoabsorbent. 
 
Les mampares de diferents tipus es col·loquen per compartimentar l’àmbit de 

despatxos i consultoris com s’ha comentat a l’apartat anterior. Als despatxos dels extrems, 
en façana, hi haurà un trasdossat del mateix panell de mampara. 
 

El pannell sandwich d’acer només es col·locarà per revestir les cambres fredes. 
  
El vinil com a revestiment de parets serà del mateix tipus que el de paviment i 

també es col·locarà sobre una base de pasta allisadora de 2mm de gruix. Prèviament, les 
parets on s’hagi d’aplicar s’hauran enguixat per aconseguir la planeïtat desitjada. S’aplicarà 
als laboratoris de cultius, sales de neveres i altres sales del CIFTIA. 

 
La resta de revestiments s’apliquen puntualment en diferents parts de l’edifici. 
 
 
MC 6.4 Sostres i cel-rasos. 
 
De la mateixa manera que succeeix amb els acabats de parets i terres, els acabats 

de sostres també es detallen amb una llegenda pròpia a les plantes del projecte. En aquest 
cas el caixetí d’identificació és circular. 

 
F  Formigó pintat. 
E  Enguixat i pintat. 
EE Cartró-guix pintat esmaltat. 
CG Cartró – guix pintat. 
CA Cartró-guix fonoabsorbent. 
CH Cartró-guix hidròfug. 
PP- Panell interior de partícules. 
PA- Panell d’alumini (recolzat). 
PC Panell alumini (clipat). 
PM Panell alumini microperforat. 
PS- Panell cambra freda. 
SF Llistons de panell fenòlic. 
 
A més a més, s’han elaborat uns plànols específics de falsos sostres, indicant la 

posició dels llums i les reixes. També incorporen unes indicacions de l’alçada lliure 
mesurada sobre paviment. 

 
Per àrees genèriques, els acabats més usats vénen distribuïts de la següent 

manera: 
 
S.1 Acabat  pintat sobre forjat de formigó. 
 
Es reserva per les zones de serveis. Les sales d’instal·lacions o els magatzems en 

poden ser alguns exemples. 
 

S.2 Acabat enguixat i pintat. 
 
S’usa principalment als sostres dels laboratoris i als nuclis d’escala. 

 
S.3 Acabat amb fals sostre de cartó – guix. 
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Aquest fals sostre s’usa principalment en vestíbuls. També per a les zones de 

neveres i calaix perimetral de finestres dels laboratoris per passar les instal·lacions. 
Els falsos sostres de plaques d’alumini de despatxos, consultoris i alguns 

laboratoris incorporaran una franja perimetral de pladur per adaptar-se a les mides de les 
plaques. 

 
S.4 Safates d’alumini. 
 
Fals sostre registrable de safates d’alumini tipus LUXALON 300 L de HUNTER 

DOUGLASS o equivalent. Safata d’alumini recolzada llisa 300L sistema passadís amb 
perfils de suport en L i en U. 
 

S.5 Fals sostre de partícules registrable. 
 
Fals sostre registrable de partícules tipus HERADESIGN Superfine de HERAKLIT 

color natural amb omega vista galvanitzada. S’usa en tots els banys i el vestidor. 
 

S.7 Safates d’alumini clipades. 
 
Fals sostre registrable de safates d’alumini tipus LUXALON CLIP-IN de 3mm de 

HUNTER DOUGLASS o equivalent. És un sistema de fàcil registre de safates clipades de 
120/150x30cm amb perfileria oculta per a zones higièniques. 

 
Aquest fals sostre es col·locarà als laboratoris que requereixen unes condicions 

especials de neteja i ambient, com són els laboratoris de cultius i sales d’aparells comuns. 
S.8 Safates d’alumini microperforades. 
 
Safata d’alumini microperforada color plata per als despatxos del CIFTIA de planta 

baixa i la sala de juntes de P4. Sistema de fàcil registre de safates clipades de 
120/150x30cm amb pefileria oculta. 
 

S.9. Fals sostre continu de cartró guix hidròfug i pintat. 
 
Fals sostre tipus KNAUF o equivalent per al porxo de planta baixa. Inclou peça 

registrable del mateix material per poder accedir a la maquinària d’instal·lacions. En obra 
es concretarà la mida i la posició del registre. 

 
S.10. Fals sostre cartró-guix fonoabsorbent. 
 
Cel ras suspès continu  de plaques de cartró-guix fonoabsorbents amb perforacions 

tipus Gyptone Line T-6 o Rigiton de Iberplaco o equivalent. Aquest fals sostre es reservarà 
per al menjador de planta soterrani i la sala de descans del CIFTIA. 

 
S.11. Fals sostre continu de cartró guix acabat pintat amb esmalt. 
 
Aquest fals sostre s’aplicarà únicament als quiròfans de planta soterrani per facilitar 

la neteja. 
 
S.12. Fals sostre de llistons de panell fenòlic. 
 
Fals sostre obert format per llistons de fusta massissa de secció rectangular, 

sistema Grid de Hunter Douglas o equivalent. El sistema de suspensió amb guies va fixat a 
un fals sostre de cartró-guix. 

 
Aquest sostre es col·locarà únicament a l’àmbit de pas de la sala de llits del CIFTIA: 
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MC 6.5 Fusteries interiors. 

 
Les fusteries interiors s’agrupen en diferents grups en funció de la seva composició 

constructiva. En total es distingeixen 8 grups de fusteries interiors: 
 
Pf Portes de fusta. 
Pp Portes de panell fenòlic. 
A Armaris de panell fenòlic. 
Pa Portes d’acer. 
Pa EI Portes d’acer EI. 
Pv EI Portes de vidre EI. 
Pv Portes de vidre. 
M Mampares fixes opaques i de vidre. 
Pm Porta-mampara de vidre. 
Tf Separador banys de tauler fenòlic. 
 
Els Plànols A-32, A-33 i A-34 descriuen la ubicació per plantes i la descripció 

acurada de cada un d’aquests tipus de fusteries. Convé recalcar que a part dels materials 
que composen cada una de les fusteries interiors s’hi descriu també si es tracta d’una porta 
especial tipus EI i els mecanismes que inclou cada una de les portes. 

 
Les portes interiors es marquen als plànols de planta amb uns caixetins 

rectangulars que indiquen el codi de la porta en qüestió i el núm. d’unitat dins el còmput 
total de fusteries de les mateixes característiques dins de l’edifici. 

 
 
MC 7 Condicionament ambiental i Instal·lacions. 

 
Els aspectes relatius a les instal·lacions objecte d’aquesta fase de projecte es 

detallen a l’apartat específic de la Memòria de les instal·lacions. 
 
� �vegi’s Annex2 del present document Memòria de les instal·lacions. 
 
 

MC 8 Equipament. 
 

L’edifici disposarà de dos banys per planta tipus. Aquests aniran enrajolats i 
pavimentats amb vinil.  

 
La planta baixa constarà també d’un petit espai amb un abocador i d’un bany 

geriàtric al CIFTIA  
 
En planta soterrani hi haurà dos vestidors i un bany adaptat. També constarà d’un 

office al menjador de planta soterrani. 
 
Els banys estan revestits de rajola de petit format de 10x10cm, color a decidir en 

obra, fins a l’alçada de fals sostre. 
 
El paviment serà de vinil continu, com als passadissos, laboratoris i despatxos per 

evitar juntes i per la seva facilitat de neteja. El fals sostre serà registrable de partícules 
tipus Heradesign. 

 
Tots el accessoris generals com els que es col·locaran en els banys adaptats seran 

d’acabat cromat o inox tipus Mediclinics o equivalent tal i com s’especifica en els plànols de 
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detall. Tots els sanitaris seran de porcellana blanca i les piques suspeses tindran 
mecanismes d’aixeta amb temporitzador. 

 
Els banys adaptats tindran farratges i rètols adaptats i estaran degudament 

senyalitzats. 
 
La il·luminació serà amb lluminària fluorescent i de baix consum, amb llums de paret 

tipus Nano de Stissa en les zones comuns i amb downlights estancs encastats en fals 
sostre per a les zones d’inodors. 

 
Els separadors seran tots realitzats amb tauler fenòlic, color a decidir, i totes les 

fixacions i suports seran d’acer inoxidable. 
 
La descripció acurada dels banys es pot veure als plànols de detall D-06, D-07, D-

14 i D-15. 
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 CN  LLISTAT DE NORMATIVA D’APLICACIÓ DEL CTE

CN 1  Relació de normativa d’aplicació del CTE. 

Compliment CTE. 
El present Projecte es redacta considerant el compliment íntegre de les 
Normes sobre construcció vigents d’acord amb el C.T.E (Part I i II) segons el 
Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71) així com el 
d’altres reglaments i disposicions. 

Normativa tècnica d’Edificació    maig 2010

Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 
de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de 
qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del 
gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en 
el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar compliment a 
les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el document 
bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes 
de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 
 
Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 
12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 
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Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT 

 

Utilització (normativa en funció de l’ús)

Habitatge

Llei de l'habitatge                                             

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

 

Accessibilitat 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                        

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones 
con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10; més exigent que el D. 
135/95) 

CTE DB SU-1 Document Bàsic Seguretat enfront al risc de caigudes                                

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) (es pot aplicar en projectes 
que sol·licitin llicència fins a l’11.09.10) 

 
Telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para le acceso a los servicios de telecomunicación, ICT  

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 
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REQUISITS BÀSICS DE SEGURETAT 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Seguretat en cas d’incendi
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) entra en vigor 10.05.10. 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10, introdueix la secció SI 3.8 Evacuació per a persones amb discapacitats; en vigor des del 12.03.10; aplicació 
voluntària fins al 11.09.10) 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI  
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) (es pot aplicar en projectes 
que sol·licitin llicència fins a l’11.09.10) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris de la NBE-CPI/91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) (derogat per la Llei d’incendis a partir de la seva entrada en vigor 10.05.10) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Seguretat d’utilització

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-8 Accessibilitat

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10, introdueix la secció SUA 9 Accessibilitat; en vigor des del 12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10) 

 
 

 CTE DB Part I Exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització, SU  

  CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització  

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
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SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SU-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Es pot aplicar en projectes 
que sol·licitin llicència fins a l’11.09.10. 

 
 
 
REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT 

Salubritat

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008),RD 1675/2008(BOE 18/10/2008) i 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 
 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

Cantallops Vicente Arquitectes  + +             

      UNIÓ  TEMPORAL  D’EMPRESES –  Ronda Sant Antoni 76 1-1 –. Barcelona 08001 –  T.934124300  F.933018689 

 

 
Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 
dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). RD 173/2010 
(BOE 11.03.10, introdueix la secció SUA 9 Accessibilitat; en vigor des del 12.03.10; aplicació voluntària fins al 11.09.10) 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); (es pot aplicar en projectes que sol·licitin 
llicència fins a l’11.09.10) 
 

Condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
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ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas derogada pel 
RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolució 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Plataformes elevadores verticals (2006) 

Instrucció 6/2006  

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya)

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/08 (BOE: 05/02/09)  
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Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis  

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/07  (BOE 23.10.07) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/08 (BOE: 05/02/09)  

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de fums  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), 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 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), 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 
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Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  
Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Exigències de seguretat del material elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió 

RD 7/1988, de 8 de gener 

 

Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 
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RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicació 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005), modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones                    

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals 
de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 
 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

 

Instal·lacions de protecció al llamp 

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95). Sempre que no hagin de disposar de marcatge 
CE, segons estableix l’EHE-08. 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residuos 

Ley 6/93, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002, de 8 febrer 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

 

Seguretat i salut en les obres de construcció 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Modificació per RD 337/2010. 

Ley de prevención de riesgos laborales  

Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95)  

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03)  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en 
materias de trabajos temporales en altura 

RD 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/04) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/97 l’esmenta en 
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 
09/03/1971) 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06) 

Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

RD 1109/2007  

 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 
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CN 2 Funcionalitat Utilització. 

L’ús característic al qual es destina l’edifici no està regulat per cap normativa 
específica addicional.  

 
Si que s’ha considerat en canvi, el protocol de construcció d’edificis de la 

Universitat de Lleida. 
 

CN 3 Funcionalitat Accessibilitat. 
 

El projecte de l’edifici garanteix a les persones amb mobilitat reduïda o 
qualsevol altra limitació, la seva accessibilitat, amb el compliment de la normativa 
vigent. 

 
Compliment del Decret 135/1995 d’Accessibilitat a l’edificació 

Itineraris Exteriors 
 

- Un dels accessos des de la via pública a l'interior de l'edificació, com a 
mínim, és accessible. 
- Si existeix un accés alternatiu per a les persones amb mobilitat reduïda, el 
seu recorregut és inferior a sis vegades l'habitual, i el seu ús no està 
condicionat a autoritzacions expresses o a altres limitacions. 

 
Itineraris interiors 

 
- La mobilitat o comunicació horitzontal entre espais, instal·lacions o serveis 
comunitaris és adaptat o practicable. 
- Hi ha un itinerari interior, adaptat o practicable, que possibilita l'apropament 
als elements d'ús públic. 
- Els desnivells se salven mitjançant un ascensor adaptat. 

 
Passadissos interiors 

- No hi ha cap escala ni graó aïllat. El desnivell a l'accés de l'edifici és 
inferior a 2cm, i s'arrodoneix o s'aixamfrana el cantell a 45 graus. Té una 
amplada mínima de 0,90m i una alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut 
de 2,10m. 
- A cada planta l'itinerari adaptat disposa d'un espai lliure de gir on es pot 
inscriure un cercle de diàmetre superior a 1,50m. En els canvis de direcció, 
l'amplada de pas permet inscriure un cercle d'1,20m de diàmetre com a 
mínim. 

 
Portes interiors 

- L'amplada mínima de les portes és de 0,80m i l' alçada mínima, de 2m. Les 
portes de dues o més fulles, una d'elles té una amplada de 0,80m. 
- A les dues bandes d'una porta, existeix un espai lliure, sense ser 
escombrat per l'obertura de la porta, on es pot inscriure un cercle d'1,50m de 
diàmetre  
- Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o 
de palanca. 
- Les portes de vidre, llevat que sigui de seguretat, tenen un sòcol inferior de 
30cm d'alçada, com a mínim. Tenen una franja horitzontal de 5cm 
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d'amplada, com a mínim, col·locada a 1,50m d'alçada i amb marcat contrast 
de color. 

 
Cambres higièniques 

 
- Les portes tenen una amplada mínima de 0,80m, obren cap a fora o són 
corredisses. 
- Les manetes de les portes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o 
palanca. 
- Hi ha entre 0 i 0,70m d'alçada respecte a terra un espai lliure de gir 
d'1,50m de diàmetre. 
- L'espai d'apropament lateral al vàter i frontal al rentamans, és de 0,80m 
com a mínim. 
- Els rentamans no disposen de peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu 
ús. 
- Es disposa de dues barres de suport a una alçada entre 0,70m i 0,75m, 
perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a vàters i 
bidets. La barra situada al costat de l'espai d'apropament és batent. 
- Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada de 0,90 m del 
terra. 
- Tots els accessoris i mecanismes es col·loquen a una alçada no superior a 
1,40m i no inferior a 0,40m. 

 - Les aixetes s'accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
- El paviment és no lliscant. 

 
Mobiliari

- Els elements sortints i/o volats que siguin superiors a 0,15m de volada i 
que limitin amb itineraris tindran com a mínim un element fix i perimetral 
entre 0,00 i 0,15m d'alçada perquè puguin ser detectats per invidents, o bé 
se situaran a una alçada igual o superior a 2,10m. 
- Els elements de comandament (polsadors, brunzidors, alarmes i porters 
electrònics) se situen entre 1,00m i 1,40m d'alçada. 
- El mobiliari d'atenció al públic té, totalment o parcialment, una alçada 
màxima respecte al terra de 0,85m. Si disposa solament d'apropament 
frontal, la part inferior, entre 0,00m i 0,70m d'alçada, en una amplada de 
0,80m com a mínim, queda lliure d'obstacles per permetre l'apropament 
d'una cadira de rodes. 

 
CN 4 Funcionalitat Telecomunicacions. 

 
El projecte de l’edifici ha de garantir la previsió d’espais per a la implantació 
de les infrastructures de telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 
“Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación” (BOE 28/02/1998). 

 
El compliment de la normativa del CTE es documentava i justificava en el 
Projecte d’Execució Fase 1 de l’Estructura, visat pel COAC el dia 11 de juliol 
de 2011, nº de visat 2010520386. 

 
 

CN 5 Funcionalitat Estructural. 

Els aspectes relatius a l’estructura es detallaven a la memòria del Projecte 
Executiu de l’Estructura de la Fase 1. 
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CN 6 Seguretat en cas d’incendi. 
 

-Determinació Resistència al foc de l’estructura. 
 

L’estructura ha estat dissenyada per complir els següents requisits d’estabilitat al foc.

ESTABILITAT AL FOC DE L’ESTRUCTURA 
 

EHE Annex 7: Recomanacions protecció al foc 
 

ELEMENT 
 EF-30 EF-60 EF-90 EF-120 

Pilars b>=25cm (15) (20) (30) (40) 

Murs Formigó (15) (15) (25) (35) 

Tirants (pilars traccionats) (25) (40) (55) (65) 

Jàsseres de Cantell (b>=25cm) (10) (20) (30) (45) 

Lloses Massisses (10) (20) (25) (35) 
Lateral Nervi Reticular (casetó no 
recuperable) (20) (30) (40) (40) 

Inferior Nervi reticular (casetó no 
recurperable)     

Recobriments MECÀNICS en mm 

 
L’estructura d’acer es protegirà íntegrament amb pintura intumescent. S’adjunta 

taula amb els recobriments mínims que hauran de garantir els pilars d’acer. 
 

Micres per un E60, segons Codi Técnic de la Edificació  
  

PERFIL 4 CARES MICRES 3 CARES MICRES 
  

HEB 100 218,1 1279 179,6 1279 
HEB 120 201,8 1279 166,5 1187 
HEB 140 187,2 1279 154,7 1137 
HEB 160 169,1 1234 139,6 1084 
HEM 140 103,6 836 85,5 764 
HEM 160 99,9 836 82,8 686 
HEM 180 96,2 836 79,8 686 
HEM 220 88,4 764 73,2 602 
HEM 240 73,1 602 60,7 585 

 
D’acord amb la taula 3.1 de l’apartat 3, els elements estructurals principals són els forjats, 
les bigues i els seus suports. Per a l’ús al qual està destinat l’edifici aquests elements 
tindran una resistència al foc de: 
 
Ús del sector    Planta     Resistència al foc 
Docent / Administratiu   Sota rasant    R120 
Docent/Administratiu   Sobre rasant >15m   R90 
 
En quant als locals de risc especial integrats en edificis, els elements estructurals principals 
són els forjats, les bigues i els seus suports tindran una resistència al foc, segons la taula 
3.2 de l’apartat 3, de: 

Ús del sector    Resistència al foc 
Risc especial baix   R90 
Risc especial mig   R120 
 

 
-Determinació Resistència al foc dels materials / revestiments. 
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Es complirà amb l’apartat 4 del capítol SI-1 del CTE i la reacció al foc en parets, 
sostres i terres serà com a mínim la prescrita a la taula 4.1. 
 
 
Els materials situats en sostres, tant per condicionament acústic com tèrmic, seran 
de la classe M1 o més favorable. 
 
 
-Disseny i dimensionat de les Instal·lacions de Protecció contra incendi. 
 
El compliment de la normativa del CTE es justifica a la Memòria de les Instal·lacions  

��vegi’s Annex 2. Memòria Instal·lacions d’un Edifici de Recerca per a Biomedicina 
al recinte Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.  
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CN 7 Seguretat d’utilització. 

 
CN 7.1  Consideracions generals. 

 
Es tracta d’un edifici de nova construcció destinada principalment a 
Recerca i a usos administratius. 

CN 7.2  SU 1 Caigudes  
 
- La classe de lliscament dels paviments serà R=2 a les zones 
humides i R=1 a la resta.
 
- L’edifici no presenta discontinuïtats en els paviments amb una 
diferència de nivell de més de 6mm. 
 
- L’accés a l’edifici es produeix a peu pla, amb doble porta o porta 
automàtica. 
 
- L’alçada de les baranes serà de 90cm quan els desnivell a protegir 
estigui comprès entre  550cm< h< 600cm i de 110cm quan el 
desnivell sigui superior a 60cm. 
 
- Existeixen 2 escales d’ús públic. Les dimensions del graonat són 
28cm x 17,5cm aprox. i la barana no permetrà separacions vertical 
entre barres superiors a 10cm. 
 
- La neteja de vidres exteriors es podrà efectuar des de l’interior i 
l’exterior de l’edifici.  

 
CN 7.3  SU 2 Impacte o enganxada. 

- L’alçada lliure de pas a les zones de circulació serà mínim de 
2,20m. 
- Els vidres situats a les àrees de risc d’impacte tindran una classe 
d’impacte 2.  
- Es limitaran els elements sortints de les parets a alçada inferior a 
2m. 

CN 7.4  SU 3 Immobilització recintes tancats 
 

- La força d’obertura de les portes de sortida serà de 150N com a 
màxim i de 25N com a màxim als petits recintes. 

CN 7.5  SU 4 Il·luminació inadequada 
 

- El nivells mínim d’enllumenat normal serà de 50 lux. i el factor 
d’uniformitat serà del 40% com a mínim. 

 
- L’edifici disposarà d’un enllumenat d’emergència en tot el recorregut 
d’evacuació. 

CN 7.6  SU 54 Alta ocupació 
 

- No és àmbit d’aplicació en aquest projecte. 
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CN 7.7  SU 6 Ofegament 
 

- No és àmbit d’aplicació en aquest projecte. 
 

CN 7.8  SU 7 Vehicles en moviment 
 

- No és àmbit d’aplicació en aquest projecte. 

CN 7.9  SU 8 Acció del llamp 
 

Els aspectes relatius a l’Acció del llamp es detallaran en fases 
posteriors, al document del Projecte Executiu del Acabats i 
Instal·lacions. 

 
 

CN 8 Habitabilitat i Salubritat. 

CN 8.1  HS 1 Protecció enfront la humitat 
 

- La zona pluviomètrica és IV. La zona eòlica és C, l’alçada de 
coronació de l’edifici sobre el terreny és de 18m. i la classe d’entorn 
en el que està situat l’edifici E1. El grau d’impermeabilitat de les 
façanes serà 3. Les condicions de la solució constructiva seran del 
tipus R1+B2+C1. Es col·locarà un revestiment continu (R1) de 
resistència mitja a la filtració composta per  un revestiment continu 
d’entre 10-15mm de gruix i una permeabilitat al vapor suficient per 
evitar-ne el seu deteriorament . Es disposarà també d’una fulla 
principal ceràmica de 14cm d’espessor agafada amb morter (C1) i 
una barrera contra la penetració d’aigua de resistència alta a la 
filtració composta per un aïllament no hidròfil disposat per l’exterior 
del full principal. 

 
- La coberta serà plana i les condicions de les solucions constructives 
disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS1. 
 
S’adjunta fitxa justificativa al final de la memòria. 
 
�vegi’s Annex 3. Fitxes justificatives: HS1 Protecció enfront a la 
humitat. 

 
CN 8.2  HS 2 Recollida i evacuació de residus 

 
L’edifici disposa d’un espai de recollida de residus en planta baixa. 
Consta de diversos contenidors per separa els residus per fraccions. 
Aquest espai (B 0-4) té 6,77m2 i està situat al costat de l’accés de 
mercaderies de l’edifici. Té sortida directe al carrer i ventila a través 
de dues reixes d’acer galvanitzat practicables. 

CN 8.3  HS 3 Qualitat de l’aire interior 
 

Aquest edifici està fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat, ja que 
no es tracta de cap edifici d’habitatges ni conté aparcaments. 
 
Donarà compliment al RITE. Els aspectes relatius a aquest punt es 
detallen a la Memòria de les Instal·lacions. 
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�vegi’s Annex 2. Memòria de les Instal·lacions.. 
 

 
CN 8.4  HS 4 Subministrament d’aigua 

 
Els aspectes relatius a aquest punt es detallen a la Memòria de les 
Instal·lacions. 
 
�vegi’s Annex 2. Memòria de les Instal·lacions. 

 
 

CN 8.5  HS 5 Evacuació d’aigua 

Els aspectes relatius a aquest punt es detallen a la Memòria de les 
Instal·lacions. 
 
�vegi’s Annex 2. Memòria de les Instal·lacions. 
 
 

CN 9 Habitabilitat i Estalvi d’energia. 
 

CN 9.1  HE 1 Limitació de la demanda energètica. 

La justificació d’aquest apartat es detalla a la Memòria de les 
Instal·lacions amb la realització del programa LIDER. 
 
�vegi’s Annex 2. Memòria de les Instal·lacions. 
Fitxa Limitació de la demanda energètica LIDER 

CN 9.2  HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. 
 

�vegi’s Annex 2. Memòria de les Instal·lacions. 

CN 9.3 HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’il·luminació. 

�vegi’s Annex 2. Memòria de les Instal·lacions. 

CN 9.4 HE 4 Contribució solar mínima d’ACS. 
 

En aquest edifici la contribució d’ACS amb plaques solars en coberta  
es substitueix per la instal·lació de geotèrmia. La justificació d’aquest 
apartat es detalla a la Memòria de les Instal·lacions. 
 
�vegi’s Annex 2. Memòria de les Instal·lacions. 

CN 9.5 HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia 
elèctrica. 

 
Aquest edifici està fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest apartat. La 
justificació d’aquest apartat es detalla a la Memòria de les 
Instal·lacions��
�
��vegi’s Annex 2. Memòria de les Instal·lacions. 
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CN 10 Habitabilitat Protecció enfront del soroll. 

 
Es compliran els paràmetres d’obligat compliment assenyalats al Decret DB-
HR de Protecció enfront del soroll. 

 
�vegi’s Annex 3. Fitxes Justificatives. 

CN 11 Ecoeficiència. 

El compliment de la normativa del CTE es documentava i justificava en el 
Projecte d’Execució Fase 1 de l’Estructura, visat pel COAC el dia 11 de juliol 
de 2011, nº de visat 2010520386. 
 

 
CN 12 Enderrocs i residus d’obra. 

El compliment de la normativa del CTE es documentava i justificava en el 
Projecte d’Execució Fase 1 de l’Estructura, visat pel COAC el dia 11 de juliol 
de 2011, nº de visat 2010520386. 
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A ANNEXOS  

Annex 1  Adaptacions a l’edifici de Biomedicina (Mòdul 1). 

Com s’ha comentat en apartats anteriors la interconnexió entre edificis a través 
dels ponts implica una sèrie d’adaptacions en l’edifici del Mòdul 1 de Biomedicina. 
 
Durant la Fase 1 d’Execució de l’Estructura es duran a terme les primeres 
actuacions sobre l’edifici de Biomedicina 1, relacionades directament amb 
l’execució de l’estructura. Aquestes actuacions bàsicament consisteixen en: 
repicar l'aïllament de coterem afectat per l'execució dels forjats, fer les 
perforacions al forjat existent per inserir els passadors de connexió i desmuntar la 
part de gelosia ceràmica afectada. 
 
Aquestes actuacions es van detallar al plànol M01 del projecte Executiu Fase 1 de 
l’Estructura. 

 
 Durant la present fase de projecte es duran a terme les feines restants, que es 

divideixen en 4 àmbits: àmbits de connexió amb el pont de façana oest, sala de la 
E.T. de planta soterrani, accés en planta baixa i sala de descans de planta 
primera.. 
 
 

 1) Adaptacions dels àmbits de connexió amb el pont. Façana oest. 
 
 Hi haurà una primera fase d’Enderrocs on es duran a terme les feines següents: 
 
 E.1) Repicar la part d'aïllament de Coterem que queda afectada per l'execució 

dels forats de connexió entre edificis. 
 
 E.2) Enderrocar la part de paret de gero i el revestiment interior afectat per 

l'execució dels forats de connexió entre edificis. 
 
 E.3) Enderrocar la part d'ampit de coberta afectat per la connexió entre els 2 

edificis. 
 
 E.4) Retirada de totes le peces de pedra del sòcol de PB de façana oest si no s’ha 

executat ja en Fase 1. 
 
 E.5) Retirada de la làmina drenant existent i adaptació del tub de dren si no s’ha 

executat ja en Fase 1. 
 
 E.6) Impermeabilitzar el mur amb una doble capa de pintura bituminosa i una 

làmina drenant si no s’ha executat ja en Fase 1. 
 
 E.7) Execució de 2 forats al mur de formigó del laboratori cuina del mòdul 1 de 

Biomedicina si no s’ha executat ja en Fase 1. 
 
 E.8) Execució de 2 forats al mur de formigó de la sala de la E.T. per 

interconnectar les 2 sales si no s’ha executat ja en Fase 1. 
 
 Seguidament es duran a terme les feines de reparació que consistiran en: 
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1.1) Reparar i rematar correctament les parets afectades per l'execució dels 
forats. La mida del forat s'ahurà d'ajustar a la porta (nous brancals i acabats). 
 
1.2) Col·locació de llindes per a noves portes. 
 
1.3) Reparar els revestiments, sostres i paviment del mòdul 1 afectats per 
l'execució dels forats de connexió: junta paviment de vinil, revestiment de panell i 
plaques de fals sostre. 
 
1.4) Col·locació de les noves portes de vidre de comunicació amb el pont. 
 
1.5) Aplicar aïllament tèrmic Coterem als àmbits de paret que han quedat 
descoberts. 
 
1.6) Col·locació de les noves finestres al laboratori de planta soterrani. 
 
1.7) Col·locació de revestiment de pedra de sant vicenç al sòcol de façana oest, 
segons plànol d'alçat A-26. 
 
Relatiu a la gelosia de façana: 
 
1.8) Substitució dels peces de remat afectades per l'execució del forjat de P1. 
 
1.9) Col·locació de noves peces ceràmiques+subestructura metàl·lica als àmbits 
que van quedar afectats. 

 
1.10) Col·locació de nova peça de remat superior de façana, segons detall dels 
plànols A-36 i A-37. 
 
 
2) Sala del Trafo de planta soterrani (previsió executar en Fase 1) 
 
 
2.1) Execució de 2 forats al mur de formigó de la sala de la E.T. per interconnectar 
les 2 sales i poder traslladar el trafo existent a la nova sala adjacent i passar 
conductes d'instal·lacions.  
 
2.2) Reparar i rematar correctament les parets afectades per l'execució dels 
forats.  
 
 
3) Accés en planta baixa 
 
Enderrocs: 
 
3.1) En façana oest, treure la fusteria de tancament del prevestíbul de 
l'administració i enderrocar la paret inferior. 
 
3.2) En façana sud, treure el tancament de vidre de l'accés i l'armari posterior amb 
els seus fluorescents. 
 
3.3) Treure l'aïilament i les xapes de revestiment del pilar de cantonada. 
 
3.4) Treure la porta d'accés a l'edifici (i aprofitar-la per al nou tancament si queda 
en bon estat). 
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3.5) Treure la part de fals sostre del porxo que passa a ser interior amb la nova 
distribució. 
 
Nova construcció: 
 
3.6) Sectoritzar amb Promat EI-120 el conducte de sobrepressió de l'escala que 
es troba a l'interiro de l'edifici. 
 
3.7) Executar la nova paret de tancament del prevestíbul d'adminiistració. 
 
3.8) Prolongar la paret de tancament de la façana sud. 
 
3.9) Col·locar el nou tancament de vidre translúcid/vinil F-27, segons plànol de 
bastiment A-30. 
 
3.10) Col·locar nova porta de vidre Pv-6 d'accés a l'edifici de Biomedicina 1, 
segons plànol de bastiment A-30. 
 
3.11) Col·locar nova mampara de vidre Pm-8 d'accés al mostrador de 
consergeria. 
 
3.12) Executar nou fals sostre continu de cartró-guix i col·locar 2 downlights, 
posició a definir en obra. 
 
 
4) Sala de descans/despatx de P1: 
 
Enderrocs: 
 
4.1) Enderrocar la paret de façana oest i retirar l'aïllament de coterem afectat. 
 
4.2) Treure el tancament petit de vidre fix de la mampara de vidre de la sala. 
 
Nova construcció: 
 
4.3) Col·locar la nova porta de vidre Pv-2 EI60 d'accés al mòdul 1, segons plànol 
de bastiment A-33. 
 
4.4) Col·locar la nova porta-mampara de vidre d'accés al despatx, igual a la porta 
existent de l'altre despatx i el llum d'emergència al fals sostre. 
 
4.5) Col·locar la nova mampara cega per a compartimentació de despatxos, igual 
a les M-1 del plànol A-34. 
 
 
Totes aquestes actuacions s’han grafiat i detallat als plànols d’Adaptacions al 
mòdul 1 de Biomedicina. 

�vegi’s Plànols A-44 i A-45 Adaptacions al mòdul 1 de Biomedicina. 
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PROJECTE EXECUTIU D’UN EDIFICI DE RECERCA PER A BIOMEDICINA (MÒDUL 2) 
AL CÀMPUS DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA.  
RECINTE HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA. 
 

PL  ÍNDEX DE PLÀNOLS:
 

Arquitectura         
    
A-00 Plànol de situació 1/500 A1 1/1000 A3
A-01 Plànol de conjunt 1/500 A1 1/1000 A3
A-02 Planta soterrani, acabats 1/100 A1 1/200 A3
A-03 Planta soterrani, falsos sostres 1/100 A1 1/200 A3
A-04 Planta baixa, acabats 1/100 A1 1/200 A3
A-05 Planta baixa, falsos sostres 1/100 A1 1/200 A3
A-06 Planta primera, acabats 1/100 A1 1/200 A3
A-07 Planta primera,  falsos sostres 1/100 A1 1/200 A3
A-08 Planta segona, acabats 1/100 A1 1/200 A3
A-09 Planta segona, falsos sostres 1/100 A1 1/200 A3
A-10 Planta tercera, acabats  1/100 A1 1/200 A3
A-11 Planta tercera, falsos sostres 1/100 A1 1/200 A3
A-12 Planta quarta, acabats  1/100 A1 1/200 A3
A-13 Planta quarta, falsos sostres 1/100 A1 1/200 A3
A-14 Planta coberta, acabats i maquinària 1/100 A1 1/200 A3
A-15 Seccions generals 1 1/100 A1 1/200 A3
A-16 Seccions generals 2 1/100 A1 1/200 A3
A-17 Seccions generals 3 1/100 A1 1/200 A3
A-18 Seccions generals 4 1/100 A1 1/200 A3
A-19 Alçats generals nord i sud 1/100 A1 1/200 A3
A-20 Alçats generals est i oest 1/100 A1 1/200 A3
A-21 Alçats pati nord escala 1/100 A1 1/200 A3
A-22 Alçat est 1/100 A1 1/200 A3
A-23 Alçat nord 1/100 A1 1/200 A3
A-24 Alçat oest 1/100 A1 1/200 A3
A-25 Alçat sud 1/100 A1 1/200 A3
A-26 Alçat patis sud i est 1/50 A1 1/100 A3
A-27 Alçat pati oest 1/50 A1 1/100 A3
A-28 Bastiments exteriors 1/50 A1 1/100 A3
A-29 Bastiments exteriors 1/50 A1 1/100 A3
A-30 Bastiments exteriors 1/50 A1 1/100 A3
A-31 Bastiments exteriors reixes 1/50 A1 1/100 A3
A-32 Bastiments interiors 1/50 A1 1/100 A3
A-33 Bastiments interiors 1/50 A1 1/100 A3
A-34 Bastiments interiors 1/50 A1 1/100 A3
A-35 Bast. Interiors: mostradors (dibuixats als plànols de detalls) 1/50 A1 1/100 A3
A-36 Detall façana est 1/50 A1 1/100 A3
A-37 Detall façana sud 1/50 A1 1/100 A3
A-38 Detall oest 1/50 A1 1/200 A3
A-39 Detall nucli 1 1/50 A1 1/100 A3
A-40 Detall Nucli 2 1/50 A1 1/100 A3
A-41 Plànol d'urbanització perimetral 1/100 A1 1/200 A3
A-42 Plànol d'enjardinements 1/100 A1 1/200 A3
A-43 Plànol d'enjardinements 1/100 A1 1/200 A3
A-44 Adaptacions al mòdul 1 de Biomedicina 1/50 A1 1/100 A3
A-45 Adaptacions al mòdul 1 de Biomedicina 1/50 A1 1/100 A3
A-46 Detall estructura planta coberta 1/100 A1 1/50 A3
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 CIM / CEFTIA  PB     
      
D-01 Detall recepció i administració /Sala d'espera 1/25 A1 1/50 A3
D-02 Detall Sala d'estar / Office 1/25 A1 1/50 A3
D-03 Detall Sala de llits 1/25 A1 1/50 A3
D-04 Detall Control Infermeria 1/25 A1 1/50 A3
D-05 Detall laboratori mostres 1/25 A1 1/50 A3
D-06 Detall bany geriàtric 1/25 A1 1/50 A3
D-07 Detall banys PB 1/25 A1 1/50 A3
D-08 Detall despatxos 1/50 A1 1/100 A3
      
 BIOMEDICINA  PS - P4     
      
D-09 Detall consergeria conjunt 1/25 A1 1/50 A3
D-10 Detall consultoris 1/25 A1 1/50 A3
D-11 Detall tipus laboratori Est 1/50 A1 1/100 A3
D-12 Detall tipus laboratori Oest 1/50 A1 1/100 A3
D-13 Detall tipus despatx 1/25 A1 1/50 A3
D-14 Detall banys tipus plantes P1-P4 1/25 A1 1/50 A3
D-15 Detall banys planta soterrani 1/25 A1 1/50 A3

 
 

Instal·lacions         
 

IS01 Instal·lacions. Salubritat: Sanejament Planta Fonaments 
IS02 Instal·lacions. Salubritat: Sanejament, Fontaneria i Ventilació Planta Soterrani 
IS03 Instal·lacions. Salubritat: Sanejament, Fontaneria i Ventilació Planta Baixa 
IS04 Instal·lacions. Salubritat: Sanejament, Fontaneria i Ventilació Planta Tipus 
IS05 Instal·lacions. Salubritat: Sanejament, Fontaneria i Ventilació Planta Quarta 
IS06 Instal·lacions. Salubritat: Sanejament, Fontaneria i Ventilació Planta Coberta 
IS07 Instal·lacions. Salubritat: Fontaneria. Esquema de Principi. - 
IS08 Instal·lacions. Salubritat: Fontaneria. Esquema de Principi. - 
IS09 Instal·lacions. Salubritat: Sanejament. Detall de pous. - 
IE01 Instal·lacions. Electricitat. Enllumenat Planta Soterrani 
IE02 Instal·lacions. Electricitat. Enllumenat Planta Baixa 
IE03 Instal·lacions. Electricitat. Enllumenat Planta Tipus 
IE04 Instal·lacions. Electricitat. Enllumenat Planta Quarta 
IE05 Instal·lacions. Electricitat. Enllumenat Planta Coberta 
IE06 Instal·lacions. Electricitat. Xarxa de Terres Planta Fonaments 
IE07 Instal·lacions. Electricitat. Força i Senyals Febles Planta Soterrani 
IE08 Instal·lacions. Electricitat. Força i Senyals Febles Planta Baixa 
IE09 Instal·lacions. Electricitat. Força i Senyals Febles Planta Tipus 
IE10 Instal·lacions. Electricitat. Força i Senyals Febles Planta Quarta 
IE11 Instal·lacions. Electricitat. Força i Senyals Febles Planta Coberta 
IE12 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar general - 
IE13 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Soterrani 
IE14 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Soterrani 
IE15 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Soterrani 
IE16 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Soterrani 
IE17 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Soterrani 
IE18 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Soterrani 
IE19 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Soterrani 
IE20 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Baixa 
IE21 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Baixa 
IE22 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Tipus 
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IE23 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Tipus 
IE24 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Tipus 
IE25 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Quarta 
IE26 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Quarta 
IE27 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Quarta 
IE28 Instal·lacions. Electricitat. Esquema Unifilar Planta Coberta 
IE29 Instal·lacions. Senyals Febles. Esquema de Racks i control - 
IE30 Instal·lacions. Senyals Febles. Esquema de TV / VP / MF - 
IE31 Instal·lacions. Electricitat. Detalls - 
IE32 Instal·lacions. Electricitat. Detalls - 
IE33 Instal·lacions. Electricitat. Detalls - 
IE34 Instal·lacions. Electricitat. Detalls - 
IE35 Instal·lacions. Electricitat. Detalls - 
IG01 Instal·lacions. Gas Natural i Gasos Medicinals Planta Soterrani 
IG02 Instal·lacions. Gas Natural i Gasos Medicinals Planta Baixa 
IG03 Instal·lacions. Gas Natural i Gasos Medicinals Planta Tipus 
IG04 Instal·lacions. Gas Natural i Gasos Medicinals Planta Quarta 
IG05 Instal·lacions. Gas Natural i Gasos Medicinals Planta Coberta 
IG06 Instal·lacions. Gas Natural. Esquema de Principi - 
IG07 Instal·lacions. Gasos Medicinals. Esquema de Principi - 
ICL01 Instal·lacions. Climatització. Distribució d'energia Planta Soterrani 
ICL02 Instal·lacions. Climatització. Distribució d'aire Planta Soterrani 
ICL03 Instal·lacions. Climatització. Distribució d'energia Planta Baixa 
ICL04 Instal·lacions. Climatització. Distribució d'aire Planta Baixa 
ICL05 Instal·lacions. Climatització. Distribució d'energia Planta Tipus 
ICL06 Instal·lacions. Climatització. Distribució d'aire Planta Tipus 
ICL07 Instal·lacions. Climatització. Distribució d'energia Planta Quarta 
ICL08 Instal·lacions. Climatització. Distribució d'aire Planta Quarta 
ICL09 Instal·lacions. Climatització. Distribució d'energia Planta Coberta 
ICL10 Instal·lacions. Climatització. Distribució d'aire Planta Coberta 
ICL11 Instal·lacions. Climatització. Producció. Esquema de Principi - 
ICL12 Instal·lacions. Climatització. Distribució. Esquema de Principi - 
ICL13 Instal·lacions. Climatització. Control. Esquema de Principi - 
ICL14 Instal·lacions. Climatització. Característiques - 
ICL15 Instal·lacions. Climatització. Detalls - 
ICL16 Instal·lacions. Climatització. Detalls - 
ICL17 Instal·lacions. Climatització. Detalls - 
IGT01 Instal·lacions. Geotèrmia Planta Fonaments 
IGT02 Instal·lacions. Geotèrmia Planta Soterrani 
ICI01 Instal·lacions. Protecció Contra Incendis, Intrussió i Megafonia Planta Soterrani 
ICI02 Instal·lacions. Protecció Contra Incendis, Intrussió i Megafonia Planta Baixa 
ICI03 Instal·lacions. Protecció Contra Incendis, Intrussió i Megafonia Planta Tipus 
ICI04 Instal·lacions. Protecció Contra Incendis, Intrussió i Megafonia Planta Quarta 
ICI05 Instal·lacions. Protecció Contra Incendis, Intrussió i Megafonia Planta Coberta 
ICI06 Instal·lacions. Protecció Contra Incendis. Esquema de Principi - 
ICI07 Instal·lacions. Protecció Contra Incendis. Detalls - 
ICI08 Instal·lacions. Protecció Contra Incendis. Detalls - 
ICI09 Instal·lacions. Protecció Contra Incendis. Detalls - 
ICI10 Instal·lacions. Protecció Contra Incendis. Detalls - 
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Signat a LLeida el dia 20 d’octubre de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lluís Cantallops Dalmau. 
Arquitecte, nº de col·legiat: 30.247-3 
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