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I. MEMÒRIA

MG. Dades generals
MG 1 Identificació i objecte del projecte

Obra de nova construcció

AMPLIACIÓ I REFORMA DELS SERVEIS GENERALS DEL
CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES

Nº col·legiat: 49136-5

Albert Gil Margalef

Telèfon: 934579884
Títol del projecte:

Roques Blanques

Identificació

Tipus d’intervenció:

El cementiri de Roques Blanques va ser un dels àmbits que el Pla General Metropolità va decidir destinar a
cementiri metropolità. Per això va qualificar una gran àrea de gairebé 90 ha com a cementiri comarcal. Dintre
del conjunt també hi havia el conjunt de Can Tintorer, una masia situada a l’entrada del recinte, que va
quedar qualificada d’equipament. Tot el conjunt va ser ordenat en detall pel Pla especial del Cementiri de
Roques Blanques de 1982, que va ser modificat per una Modificació Puntual l’any 2013, coordinadament
amb una Modificació Puntual de Pla General.
La Modificació Puntual del Pla General mantenia la qualificació d’equipament de l’entorn de Can Tintorer, i la
Modificació Puntual de Pla Especial reconeixia el conjunt de Can Tintorer com el lloc on s’havien de
concentrarels serveis generals de tot el recinte, confirmant l’evolució que havia seguit el cementiri durant els

Antecedents

MD. Memòria Descriptiva
MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

Perito industrial, Ingeniero tecnico industrial colegiado nº 9.115
Francesc Juncosa Esperanza

www.jssassociats.com

Telf: 93 217 50 51

Av. Príncep d’Astúries, 43-45 4t 6a 08012 Barcelona

JSS

Instal·lacions:

BIS STRUCTURES
Edifici Palau de Mar, Plaça de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona
Telef: 94 415 76 55
www.bisstructures.com
Arquitecta: Marta Farrús i Cassany

Càlcul d’estructura:

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials amb identificació dels tècnics
redactors distints del projectista

Telèfon: 934579884

08950 Esplugues de Llobregat

Direcció: Manuel Florentín Pérez, 15

NIF: 46403251-S

Situació:

Objecte del projecte

L’objecte del treball és la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la direcció de les obres de
l’edifici que acollirà els nous serveis centrals del Cementiri de Roques Blanques ubicat al terme
municipal de El Papiol.

MG 2 Agents del projecte

Promotor:
GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTIRIS NOMBER S.L
NIF: B-59357707
C/ Saragossa nº 6
08830 Sant Boi del Llobregat
Representant: Josep Ventura Ustrell
DNI: 38435447D

Els arquitectes signants del projecte són:

Projectista:

Nº col·legiat: 11306-9

Enric Batlle i Durany
NIF: 37729833-N
Adreça: Manuel Florentín Pérez, 15
08950 Esplugues de Llobregat
Telèfon: 934579884
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Reserva d’ aparcament: 1 plaça / 50m² de sostre.

Separacions mínimes: l’edificació es situa a més de 150m de distancia a la calçada de l’AP-7 per tal de que
el compliment als requeriments tèrmics sigui menor.
El projecte compleix aquest paràmetre.

seus 30 anys de vida. Al 2018 es va redactar el Pla Especial l’ordenació concreta de les noves edificacions
que s’implanten en aquesta àrea d’equipaments.
L’àmbit està inclòs dintre del Parc Natural de la Serra de Collserola i del Pla Especial d’Ordenació i Protecció
del Medi Natural del Parc de Collserola.
(El certificat de Compatibilitat urbanística està demanat a l’Ajuntament del Papiol, pendent de notificació.)

En compliment de la normativa de protecció civil i la IT-001 de la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat, els paraments de la nova edificació hauran de ser capaços de suportar una radiació térmica
mínima de 65 kW/m².
Situació Planta baixa: Segons l’ adaptació topogràfica del terreny per situar el nivell definitiu del terreny.

Així doncs, l’edifici es situa a una cota intermitja entre la cota més baixa que correspon a les edificacions
existents (+92,00 m) i la cota del vial superior (+97,04 m), evitant que quedi enclotat i ajudant a resoldre el
desnivell entre els dos punts permetent una connexió i transició, tot modificant el nivell de terreny original.

Es situa a cota +93,06 m aconseguint així ubicar l’edifici el més alt possible, per resoldre convenientment
l’accés, així com tenir en consideració l’adaptació topogràfica del terreny definitiu respecte l’original i poder
resoldre també el desnivell respecte la cota d’accés i el vial superior.

La topografia de la parcel·la, a grans trets, és força plana i elevada respecte la cota de les altres edificacions.
Així doncs, la situació de la planta baixa respecte a la rasant de les altres edificacions és una decisió important
del projecte juntament amb la cota del vial d’accés.

- Edificació històrica: volum existent i l’edifici de la masia històrica.
- Edificacions de 1983: edifici de serveis existents.
- Nova edificació: nou cos, objecte de projecte, en la part nord del conjunt, part més allunyada de l’autopista,
que permet acollir els usos més significatius (sala de cerimònies, sales de vetlla). Els paràmetres proposats
assignen una ocupació màxima de 2.000 m² i una superfície construïda màxima de 1.600 m² per al nou
edifici.
La nova edificació s’implanta en planta baixa, i aprofita el desnivell existent per a encastar-se al terreny, de
manera que s’integri en el paisatge de la vessant de la muntanya.

El solar on s’ubica l’edifici, és una parcel·la situada a l’interior del Cementiri Comarcal del Parc Roques
Blanques. La parcel·la, situada a l’est del conjunt, llinda amb les edificacions existents; cobert i Masia. La
superfície de tot el recinte del planejament són 46.794 m ², en la que trobem:

Emplaçament de l’ edifici a la parcel.la

EDIFICI

El present projecte desenvolupa l’edifici d’un Tanatori al cementiri comarcal Parc Roques Blanques, a
Barcelona.

MD 2.1 Descripció general del projecte

MD 2 Descripció del projecte

Els murs de contenció de les terres no poden arribar en cap punt a una alçada superior de 2,5m per damunt de
la cota natural del límit, amb materials tradicionals o tractament vegetal de recobriment.

Les plataformes d’anivellament es configuren per una plataforma a la cota d’accés que esdevé la prolongació
de l’altimetria de l’aparcament principal, on es continua cap al mateix nivell d’accés a la nova edificació o a una
cota inferior que connecta amb l’accés de la masia i a l’edifici existents de serveis.

Adaptació topogràfica del terreny:

Condicionants de partida
En data 19 de juny del 2018 es presenta el corresponent Projecte Modificació Puntual del Pla General
Metropolità a l’Àmbit dels Serveis Generals del Cementiri de Roques Blanques.
Així mateix, la superfície del complex són 46.794 m², dels quals 1.058,74 m². són de la nova edificació de
l’equipament, formant part del recorregut del Cementiri de Roques Blanques i esdevinguent la primera zona
d’accés d’aquest entorn.

Situació actual
Actualment, el conjunt de Can Tintorer compta amb les edificacions recollides al plànol 1.058,74 m². Per una
banda hi ha la masia històrica, punt central del conjunt i que acull bàsicament sales d’oficines i serveis. Al seu
voltant, a l’any 1983 es van fer diverses construccions on s’ubiquen les sales de vetlla/espera, sala d’actes,
forn incinerador, serveis tècnics i botiga.
El conjunt de l’edificació històrica i la de 1983 està inclòs en el Pla Especial de protecció i catàleg del
patrimoni arquitectònic i arqueològic del Papiol. Hi determina un nivell de protecció C, d’acord amb el qual s’hi
poden fer intervencions que respectin els valors del conjunt.
Dues línies elèctriques de 220 kV recorren l’àmbit per la banda est i per la banda sud.
El solar on s’ubica l’edifici, actualment compta amb un seguit de desnivells solucionats amb rampes per a les
diferents plataformes d’accés als volums edificats i adaptar-se a la topografia existent.
La topografia de la parcel.la, és la que permet que la nova edificació aparegui de foma semisoterrada degut a
la diferència d’altimetria dels accessos al recinte.

Requisits normatius. Paràmetres adjudicats
El projecte s’adequa al Pla General Metropolità de l’Àmbit dels Serveis Generals del Cementiri de Roques
Blanques de l’Ajuntament del Papiol.
Els paràmetres urbanístics fixats pel pla són:
Qualificació urbanística: 7c
Tipus d’ ordenació: Edificació semisoterrada
Intensitat neta d’ edificació: No ultrapassarà 0,084 m²st/m²sl
Ocupació de la parcel.la: 8% de la superfície respecte el sòl 7c → 41.131 m²
Alçada màxima: 7,5m mesurada respecte la cota de l’esplanada central del conjunt, situada davant de
l’entrada de la masia.
Usos:
- Oficines d’administració del cementiri,
- Forns incineradors i serveis annexos,
- Sales de cerimònies multiconfessionals, sales de vetlla / espera i els seus serveis complementaris,
- Botigues (floristeria, marbres, cafeteria),
- Espais de manteniment i serveis del cementiri,
- Columbaris cineraris. Els columbaris que se situïn en aquest conjunt computaran en el número total
de columbaris i osseres màxim que es poden implantar en el conjunt del cementiri, que és de
30.000.
- Aparcament de vehicles.
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S’ubica el més a prop possible de l’encreuament entre el vial d’accés i el vial de sortida al sud-est, de manera
que queda un espai lliure al nord-est just en l’accés al conjunt, per poder situar un aparcament en superfície
amb 52 places. Produint-se en aquesta banda del conjunt, l’accés i sortida dels vehicles dels usuaris del
tanatori i del cementiri. L’accés i sortida de vehicles, en canvi, es realitzarà per l’altra banda coincidint amb
l’encreuament.
D’aquesta manera aconseguim separar completament i visualment el que fa als recorreguts, l’àrea privada de
servei del Tanatori i l’àrea pública pels usuaris del tanatori.
En tot moment la presència de vegetació acompanya als usuaris aconseguint aïllar-se de l’entorn. La
vegetació doncs, és important en el projecte atès que s’aconsegueixen diversos objectius:
Per una banda, la vegetació exterior a mode de tanca, acompanya durant el recorregut d’accés cap a l’interior
de l’edifici mitjançant una vegetació que separa i resol el desnivell entre les dues edificacions, el tanatori i la
masia. A més s’intensifica la vegetació un cop arriba a l’entrada dels vehicles de servei per tal d’independitzar
visualment la zona de serveis i la zona pública. L’aparcament també disposarà de vegetació per donar ombra
i sigui més agradable l’espai.
Per l’altra, la vegetació a l’interior de l’edifici també és molt important, un gran pati separa l’edifici en dos i al
mateix temps separa usos, la part més administrativa i de treball i la part més familiar i de cerimònies fent més
agradable la transició i les visuals aportant un espai de relax visual on s’hi plantarà un arbre singular i diferent
a la resta.
La sala de cerimònies té un pati annex que es tancarà amb la mateixa vegetació juntament amb una gelosia a
mode de tancament on hi creixerà vegetació. D’altra banda, també s’hi inclourà una petita làmina d’aigua.
Finalment, tant la zona d’accés on es situa l’aparcament i la part d’accés de servei, es resoldrà el desnivell
mitjançant un talús 1:3 (alçada-base), permetent que s’ hi pugui plantar pradera ja que el mur de contenció de
fons de parcel.la, necessari per resoldre el desnivell entre el terreny definitiu de la parcel.la i el vial d’accés,
serà el més baix possible, atenent als requisits normatius no permetent una alçada superior als 2,5 metres.
Descripció de l’ edifici
L’accés a l’edifici es situa en una cantonada, on el tancament es retirarà del pla de façana facilitant així un
porxo més ampli just a l’accés del tanatori, quedant integrat en l’entorn de vegetació i semisoterrat des del
talús de la part posterior de l’edifici (on hi ha el vial d’accés previ).
En aquest punt d’entrada, que és la primera part de l’edifici, es situa la recepció, la zona de treball juntament
amb tots els seus serveis necessaris: office, vestuaris, banys i arxiu-magatzem. A l’espai central d’aquest
primer volum es situen els lloc de treball fixes que queden il·luminats per un pati interior final. També
s’inclouen els despatxos i espais de reunió amb els familiars, que es situen tocant al pati i separant així la part
més privada de la pública. Així, aquest primer volum queda separat a través d’un pati de l’altra volum de
l’edifici, el qual esdevé la peça més amplia del programa i on es concentraran més usuaris.
El porxo d’accés acompanya a l’edifici en tota la seva llargada creant un espai de transició entre exterior i
interior. L’enjardinament i la urbanització de l’entorn i de l’edifici permet tenir uns pati més o menys
independent just abans de l’entrada a la zona de cerimònies.
A la segona part de l’edifici, s’hi accedeix també a través del porxo perimetral. A l’entrada s’hi situa el hall
d’accés que serveix de distribuïdor per una banda a les dues sales de vetlla per a les famílies i per l’altra
banda a la sala de cerimònies.
La sala de cerimònies situada junt el hall d’accés, tindrà l’accés des del hall i la sortida a l’exterior directament
sense passar pel hall, essent aquest el recorregut natural pels usuaris. La sala de cerimònies té un pati
contigu per donar un ambient de tranquil·litat i intimitat a la sala. Des d’aquest pati es surt directament a
l’exterior, al porxo on també es produeix l’accés a l’edifici.
Per darrera de les sales de vetlla i la sala de cerimònies, es situa tot el programa de serveis, donant al fons de
pàrcel.la i amb accés independent. Hi trobem ubicats els dos forns amb connexió a les sales d’introducció, les
quals queden visualment connectades a través d’obertures de vidre a la sala de les famílies i a la sala oratori,

respectivament. Dins el recorregut de serveis, trobem la sala d’urnes, la tanatopràxia i la sala magatzem per a
fèretres.

Els recorreguts independents entre els usuaris i els treballadors del tanatori queda totalment garantit.

Planta baixa cota +362,10m: L’ edifici es desenvolupa tot en una sola planta. Així mateix, a la planta baixa es
situa tot el programa de l’ edifici. El programa consta d’ una Àrea Pública i una Àrea de Serveis, molt ben
diferenciada.

Distribució general del programa per plantes:

-

Planta Cobertes: S’estableix una coberta enjardinada que resol la transició amb el vial superior.

Les instal·lacions es situen al pati d’unió entre les dos parts i ocultat mitjançant gelosies i vegetació.
-

URBANITZACIÓ PARCEL.LA:

La urbanització de la parcel.la té l’objectiu de donar a l’espai exterior; intimitat i privacitat als usuaris per tal de
que el puguin utilitzar com si fos part de l’ edifici.

Per altre banda una altre objectiu és reservar un espai per a aparcament de vehicles dels usuaris del tanatori.

Vetllar per a que els accessos estiguin ben diferenciats entre les entrades i sortides del públic en general i les
entrades i sortides de l’àrea de servei, atès que és molt important que no es creuin en els seus recorreguts.

Així doncs, tot això s’aconsegueix, ubicant l’ edifici en la diferència de cotes entre l’accés del vial al Cementiri
de Roques Blanques i la zona que es relaciona amb la plataforma d’accés a la masia i serveis existents,
apareixent un volum semienterrat en tota la longitud.

La vegetació fa de barrera visual amb la rampa d’ accés dels vehicles de servei i en tot el perímetre de la
parcel.la funciona com a tanca.

La pavimentació exterior assenyala els recorreguts dels usuaris des del carrer, des del aparcament, fins l’
accés de l’ edifici, acompanyats de porxo, essent el porxo un element important del projecte.

Pavimentació: Estarà formada per peces de formigó prefabricat tot garantint la classe III. Es realitzarà el
moviment de terres necessari per compactar les terres i la sub-base de tot l’ àmbit de la urbanització
corresponent a les zones d’ aparcament i pavimentació.

Aparcament en superfície: Es preveu una pavimentació amb formigó acabat remolinat i paviment mixte.

Vegetació: S’utilitzaran especies autòctones. Algunes arbustives, altres tipus tanca i arbres que proporcionin
ombres a l’ estiu.

MD 2.2 Justificació de l’acompliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres
normatives si procedeix

_ JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA
El projecte s’adequa al Pla General Metropolità de l’Àmbit dels Serveis Generals del Cementiri de Roques
Blanques de l’Ajuntament del Papiol.
Els paràmetres urbanístics fixats pel pla són:
- Qualificació urbanística: 7c

- Tipus d’ ordenació: Edificació semisoterrada
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- Intensitat neta d’ edificació: No ultrapassarà 0,084 m²st/m²sl
- Ocupació de la parcel.la: 8% de la superfície respecte el sòl 7c → 41.131 m²

En compliment de la normativa de protecció civil i la IT-001 de la Direcció General de Protecció Civil de la
Generalitat, els paraments de la nova edificació hauran de ser capaços de suportar una radiació térmica
mínima de 65 kW/m².

-Situació Planta baixa: Segons l’ adaptació topogràfica del terreny per situar el nivell definitiu del terreny.

La planta baixa es situa coincidint amb el nivell definitiu del terreny a la cota d’accés.

El projecte té un sostre de 1.058,74 m².
- Alçada màxima: 7,5m mesurada respecte la cota de l’esplanada central del conjunt, situada davant de
l’entrada de la masia.

-Adaptació topogràfica del terreny: Les plataformes d’anivellament es configuren per una plataforma a la
cota d’accés que esdevé la prolongació de l’altimetria de l’aparcament principal, on es continua cap al mateix
nivell d’accés a la nova edificació o a una cota inferior que connecta amb l’accés de la masia i a l’edifici
existents de serveis.

El projecte compleix aquesta ordenança, tan pel que fa als serveis que presta com a les condicions d’
higiene del servei, com al programa de l’ edifici que s’ adequa la dimensió del mateix, el qual es
justifica a continuació.

Als efectes d’aplicació de les normes urbanístiques, els serveis funeraris s’ equipararan a l’ ús industrial per
considerar-se activitat que pot produir molèsties, i incomoditats a les persones. Es classifiquen dins la
categoria d’ activitats no admesa contigua a habitatge, però si a altres usos o industries.

Els serveis funeraris restaran sotmesos en tot cas a la Llei de Serveis Funeraris de Catalunya, de forma
especial, a la normativa estatal y autonòmica en matèria de cementiris, policia sanitària mortuòria, extracció d’
òrgans, llibertat de cultes i protecció de consumidors i usuaris.

_ORDENANÇA GENERAL DE SERVEIS FUNERARIS de l’ ajuntament del Papiol

(veure Annex 6. Projecte llicencia Activitats)

_ ORDENANÇA D’ USOS I ACTIVITATS de l’ Ajuntament del Papiol

Els murs de contenció de les terres no poden arribar en cap punt a una alçada superior de 2,5m per damunt de
la cota natural del límit, amb materials tradicionals o tractament vegetal de recobriment.

- Usos: Oficines d’administració del cementiri, forns incineradors i serveis annexos, sales de cerimònies
multiconfessionals, sales de vetlla / espera i els seus serveis complementaris, botigues (floristeria, marbres,
cafeteria) i espais de manteniment i serveis del cementiri.
-Reserva d’ aparcament: 1 plaça / 50m² de sostre. → 22 places d’aparcament mínim.
El projecte contempla 52 places d’ aparcament.
En relació a la reserva de places adaptades, es té en consideració: el PGM, el SUA9 i Decret d’ Accessibilitat,
agafant el cas més restrictiu:
-SUA9 Seguretat d’ Utilització i Accessibilitat
Art. 1.2 Dotació d’ elements accessibles
1.2.3 Places d’ aparcament accessibles
2.b En ús comercial, Pública Concurrència o Aparcament d’ ús públic, una plaça accessible per cada 33
places d’ aparcament o fracció.
2c En cualquier otro uso, una plaza accessible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200
plazas y una plaza accessible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
-Decret d’ Accessibilitat de Catalunya
Art. 26. 2 Aparcament

Programa establert al Decret:

De 10 a 70 places: 1 plaça adaptada
De 71 a 100 places: 2 places adaptades

Magatzem de fèretres: Amb capacitat per emmagatzemar una reserva mínima de 15 dies de funcionament,
amb un mínim de 12 unitats.

El projecte disposarà d’ una zona a condicionada a l’ exterior de l’ edifici per aparcament de vehicles dels
visitants, amb capacitat de 36 vehicles , superior al mínim requerit al POUM.

Estacionament per a vehicles de visitants: Amb una capacitat per a dos vehicles per cada sala de vetlla.

El projecte té un espai amb capacitat per a dos vehicles en concordança amb les dimensions de l’ edifici.

Local per la guarda de vehicles. Haurà de disposar dels mitjans necessaris per al rentat i desinfecció dels
vehicles.

El projecte té una recepció, hall d’ accés, sala d’ actes, zona de vending i lavabos públics, així com exposició
de flors. Per les dimensions de l’ edifici no disposa de sala d’ exposició de fèretres.

Dependències d’ atenció al públic i serveis comuns. Recepció, oficina administrativa, dependències de
contractació de serveis, sala d’ exposició de fèretres i urnes cineràries si és el cas i lavabos d’ acord amb la
normativa vigent.

El projecte té magatzem de fèretres.

De 101 a 150 places: 3 places adaptades

Per cada 200 places 1 plaça adaptada.

De 151 a 200 places: 4 places adaptades

S’ aplica l’ establert al SUA per ser el més desfavorable, corresponent en aquest cas, a una plaça accessible
per cada 50 places d’ aparcament o fracció.
El projecte té previst 52 places d’ aparcament → 1 plaça d’ aparcament adaptada.
La mida de les places d’ aparcament són de 2,50m (més grans del mínim de 2,20m d’ ample), no
obstant això el projecte té 1 plaça adaptada amb les mides especificades en el Codi d’ Accessibilitat
de Catalunya.
-Separacions mínimes: l’edificació es situa a més de 150m de distancia a la calçada de l’AP-7 per tal de que
el compliment als requeriments tèrmics sigui menor.
El projecte compleix aquest paràmetre.

Altres característiques: L’ entrada i circulació de cadàvers serà independent de la reservada a l’ accés per a
vianants de familiars i visitants.
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El projecte compleix amb aquest requeriment.
Vehicles:
El projecte té una cotxera per a dos vehicles en concordança amb la dimensió de l’ edifici i el servei que ha de
donar.
Fèretres:
El projecte té l’ espai necessari per emmagatzemar els fèretres.
Altres mitjans materials
Mitjans personals
_ LLEI 2/1997 SOBRE SERVEIS FUNERARIS

_ DECRET 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària
mortuòria.

_ ALTRES NORMATIVES D’ APLICACIÓ
En relació a les normatives, que cal tenir en consideració per la redacció del projecte i que queden
justificades totes elles al Projecte de llicencia ambiental i Projecte de bombers. Són les següents:

REFERENCIES NORMATIVES AMBIENTALS I SANITARIES
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i instruccions tècniques complementàries, de ITC-BT-01 a
ITC-BT-51, aprovat pel Decret 842/2002, de 2 d’agost, B.O.E. de 12-09-02.
Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els
llocs de treball.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènico-sanitàries per a la prevenció
i el control de la legionel·losi DOGC núm. 4185, 29.07.04
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevención y control de la legionel·losis.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua de consumo humà.
Real Decreto 109/2010, de 5 de febrer, per el que es modifiquen diversos reals decrets en matèria sanitària
para la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i
el seu exercici i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació
a la Llei sobre el lliure accés a las activitats de serveis i el seu lliure exercici.

REFERENCIES NORMATIVES SEGURETAT I INCEDIS

Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats i
infraestructures i edificis.

Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic de l’edificació SI-CTE.

Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització del Codi Tècnic de l’edificació SUA-CTE.

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció
contra incendis.

Instruccions Tècniques complementàries de la Generalitat de Catalunya

Instruccions de la Taula Interpretativa de la Normativa de Seguretat contra incendis (TINSCI)

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes

Descripció de l’ edifici

_ Configuració general: forma, volumetria, alçades, número de plantes i accessos:
L’ edifici

L’accés a l’edifici es situa en una cantonada, on el tancament es retirarà del pla de façana facilitant així un
porxo més ampli just a l’accés del tanatori, quedant integrat en l’entorn de vegetació i semisoterrat des del
talús de la part posterior de l’edifici (on hi ha el vial d’accés previ).

En aquest punt d’entrada, que és la primera part de l’edifici, es situa la recepció, la zona de treball juntament
amb tots els seus serveis necessaris: office, vestuaris, banys i arxiu-magatzem. A l’espai central d’aquest
primer volum es situen els lloc de treball fixes que queden il·luminats per un pati interior final. També
s’inclouen els despatxos i espais de reunió amb els familiars, que es situen tocant al pati i separant així la part
més privada de la pública. Així, aquest primer volum queda separat a través d’un pati de l’altra volum de
l’edifici, el qual esdevé la peça més amplia del programa i on es concentraran més usuaris.

El porxo d’accés acompanya a l’edifici en tota la seva llargada creant un espai de transició entre exterior i
interior. L’enjardinament i la urbanització de l’entorn i de l’edifici permet tenir uns pati més o menys
independent just abans de l’entrada a la zona de cerimònies.

A la segona part de l’edifici, s’hi accedeix també a través del porxo perimetral. A l’entrada s’hi situa el hall
d’accés que serveix de distribuïdor per una banda a les dues sales de vetlla per a les famílies i per l’altra
banda a la sala de cerimònies.

La sala de cerimònies situada junt el hall d’accés, tindrà l’accés des del hall i la sortida a l’exterior directament
sense passar pel hall, essent aquest el recorregut natural pels usuaris. La sala de cerimònies té un pati
contigu per donar un ambient de tranquil·litat i intimitat a la sala. Des d’aquest pati es surt directament a
l’exterior, al porxo on també es produeix l’accés a l’edifici.

Per darrera de les sales de vetlla i la sala de cerimònies, es situa tot el programa de serveis, donant al fons de
pàrcel.la i amb accés independent. Hi trobem ubicats els dos forns amb connexió a les sales d’introducció, les
quals queden visualment connectades a través d’obertures de vidre a la sala de les famílies i a la sala oratori,
respectivament. Dins el recorregut de serveis, trobem la sala d’urnes, la tanatopràxia i la sala magatzem per a
fèretres.

Els recorreguts independents entre els usuaris i els treballadors del tanatori queda totalment garantit.

Programa funcional: ús característic i resta d’usos:

- Planta baixa cota +362,50m: L’ edifici es desenvolupa tot en una sola planta. Així mateix, a la planta baixa es
situa tot el programa de l’ edifici. El programa consta d’ una Àrea Pública i una Àrea de Serveis, molt ben
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diferenciada.
Les instal·lacions es situen al pati d’unió entre les dos parts i ocultat mitjançant gelosies i vegetació.

Àrea pública:
Recepció
Zona de treball
Expositor de flors
Sala d’atenció 1
Sala d’atenció 2
Sala de reunions 1
Sala de reunions 2
Despatx gerent
Sala d’espera
Sala de vetlla
Hall
Bany públic
Bany adaptat
Sala cerimònies

Àrea de Serveis:
Magatzem
Office treballadors
Bany
Vestuaris
Bany adaptat
Passadís accés servei
Sala introducció
Zona desmuntatge, forns i filtres
Sala introducció
Passadís de servei
Cambra de conservació
Bany oficiant
Vestuari oficiant

- Planta Cobertes: S’estableix una coberta enjardinada que resol la transició amb el vial superior.

Descripció bàsica dels sistemes constructius de l’edifici i principals característiques:

-Sustentació
La previsió és que a nivell de fonaments es pugui plantejar una solució mitjançant sabates superficials de
formigó armat o sabates superficials sobre pous de formigó no estructural, sota els pilars de formigó armat.
Aquests fonaments s’ancoraran un mínim de 20cm a l’estrat resistent.
Per a la contenció de terres es proposen murs pantalla de 45cm d’amplada i murs perimetrals de formigó
armat in situ de 30cm d’amplada, recolzats sobre sabates corregudes també de formigó armat. En tots els
casos seran elements estructurals autoportants.

-Estructura

Té forma rectangular i unes dimensions aproximades de 58x21m.
S’articula en dos blocs mitjançant junta de dilatació.
L’estructura horitzontal es resol amb llosa massissa de formigó armat de cantells variables entre 30 i 45cm,
recolzada en jàsseres planes i de cantell, damunt pilars i murs de formigó armat. La geometria d’aquestes
jàsseres varia segons les necessitats arquitectòniques i estructurals.
L’estructura vertical es soluciona amb pilars de formigó armat situats sobre eixos regulars. La llum entre eixos
és d’entre 3,60 i 10,40m. Cal assenyalar, a títol particular, que a la façana principal es proposen pilars de
formigó prefabricat per poder reduir la secció d’aquests.

-Coberta

La coberta vegetal està composada per les següents capes (des del suport fins a l’exterior):
- Formigó cel·lular de formació de pendents
- Capa de regularització de morter
- Làmina geotextil de protecció 300 gr/m²
- Làmina impermeabilitzant antiarrels
- Làmina protectora i de retenció d’aigua 500 gr/m²
- Aïllament tèrmic de plaques de poliestiré extruït
- Placa drenant DE 25
- Làmina filtrant
- Geocel·les perforades de 10-15 cm
- Substrat 10-15 cm
- Plantació.

-Façana
Les façanes opaques seran de formigó vist, amb aïllament de llana de roca de 8cm, , trasdossat interior
autoportant, utilitzant un revestiment de fusta als primers 2,5m des del paviment de planta baixa a mode de
sòcol en algunes estances.
Les façanes de vidre tindran fusteria d’ alumini amb trencament de pont tèrmic i vidres amb càmera.
S’hauran de construir els tancaments de la nova edificació utilitzant murs de formigó armat, parets de maó
refractari o que suporti altes temperatures i l’ús de vidres resistents a la calor (> 7,73 kW/m²).
Els tancaments també hauran de ser capaços de suportar la sobrepressió mínima establerta per la Directriu
de Protecció Civil de la Generalitat (370 mbar).

-Acabats

Els acabats dels paraments verticals de les sales interiors tenen diferents solucions segons si formen part del
programa de l’ àrea pública o de l’ àrea de servei. En general s’utilitzen revestiments de fusta amb lames o
continus en les zones nobles fins a 2,5m i la resta enguixat i pintat. En canvi a l’ àrea de servei enguixat i
pintat. Els lavabos seran de gres porcel·lànic.

Les pavimentacions seran de formigó acabat remolinat en els espais exteriors, classe III. La pavimentació
interior de l’ àrea pública es resoldrà amb un gres porcel·lànic i la pavimentació de l’ àrea de servei amb
formigó acabat llis.

Els fals sostres només seran en espais humits i es resoldran amb cartró-guix amb perfilaria oculta hidròfugs,
mentre que a les zones nobles l’acabat de la llosa de formigó serà visible.
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MD 2.4 Relació de superfícies

M2 DE SOSTRE
176,00
1.234,74

1.058,74

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES

EDIFICI

PATIS
TOTAL

ESPAI

27,85
75,86
10,98
15,16
13,62
13,63
18,35
17,93
16,83
2,83
15,22
4,84
15,36
3,71
18,52
24,35
37,15
1,92
4,35
4,48
2,18
169,31
7,03
16,00
78,34
17,07
23,46
25,26
4,43
18,16
3,72
2,41
21,98

ÀREA

SUPERFÍCIES ÚTILS
Planta Baixa: cota +93,46 m

RECEPCIÓ
ZONA DE TREBALL
EXPOSITOR DE FLORS
ARXIU
SALA ATENCIÓ 1
SALA ATENCIÓ 2
SALA REUNIONS 1
SALA REUNIONS 2
DESPATX GERENT
BANY
VESTUARIS
BANY ADAPTAT
OFFICE TREBALLADORS
MAGATZEM
SALA D’ESPERA
SALA DE VETLLA
HALL
BANY
BANY
BANY
BANY ADAPTAT
SALA CERIMÒNIES
PASSADÍS
SALA INTRODUCCIÓ 1
ZONA DESMUNTATGE, FORNS I FILTRES
SALA INTRODUCCIÓ
PASSADÍS
CAMBRA CONSERVACIÓ
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA
BANY
VESTUARIS OFICINAT
BANY OFICINAT

736,67 m²

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL EDIFICI
Planta coberta. Cotes variables segons plànols
Instal·lacions a l’ exterior.
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Memòria Jardineria

Un dels objectius del projecte de jardineria es la integració paisatgista amb l’entorn, es per això que les espècies
seleccionades, son quasi totes autòctones i presents al Parc de Collserola; a l’hora també es pretén connectar amb
la imatge de la resta del cementiri. A continuació es descriurà la jardineria de les zones principals: Coberta, patis i
urbanització.

Coberta

Per tal de potenciar la integració de l’edifici a l’entorn, s’ha enjardinat la coberta. Aquest enjardinament es
majoritàriament a base d’un prat florit i diferents taques d’entapissants i arbustives baixes com romanís, espígols,
botges, i estepes entre altres, generant d’aquesta manera, la imatge d’un paisatge naturalitzat.
Hi ha una part de la coberta amb gran inclinació (40%), on es col•locarà una geocel•la per evitar l’erosió i
arrossegament del substrat, en aquest indret es plantaran entapitssants de ràpid desenvolupament com la
dichondra i la vinca.
Al perímetre de la coberta es plantaran enfiladisses autòctones com el lligabosc mediterrani, l’heura i la vidalba, per
tal que pengin per la cornisa i ocultin un voladís amb excessiva presencia.
Hi ha un apart de la coberta paral•lela al vial en la que hi haurà mes profunditat de substrat, el que ens permetrà
plantar arbustives mes altes com ara el llentiscle, la murtra, l’aladern i el matabou. Aquesta massa arbustiva servirà
a l’hora, per evitar l’accés a la coberta dels vianants des del vial.
A la part mes baixa de la coberta es realitzarà una rasa de graves per evitar els entollaments en cas de pluges
intenses. Tota la coberta disposa d’un sistema de drenatge i retenció d’aigua per mitjà d’una lamina alveolar,
protegida mb un geotèxtil i una manta retenidora.

Patis

A l’edifici es generen tres patis amb molta presencia des de l’interior. Al mes petit es plantarà un arboç multitronc
(Arbutus unedo) i es cobrirà la superfície amb mulch de triturat d’escorça de pi.
Al pati central es plantaran dos alzines multitronc (Quercus ilex) i un arboç, potenciant l’efecte d’un petit bosquet
mediterrani. La superfície es cobrirà amb vinca, oferint un to morat durant la seva floració. A aquest pati també es
plantaran alguns falsos gessamins, que treparan per la pèrgola contigua, i oferiran ombra i aroma a la primavera.
Al pati de l’oratori, es plantarà un arbre exemplar, es proposa una olivera (Olea europaea) amb un troc singular, tot
i que pot ser substituït per un altre arbre. La superfície d’aquest pati estarà sembrada amb gespa. Aquí també es
plantaran alguns falsos gessamins. En aquest pati es proposa una lamina d’aigua amb moviment, que a mes de
servir de mirall i donar una gran amplitud a l’espai, provocarà una sensació acústica i de frescor molt agradable,
potenciant la singularitat del pati, i convidant a la reflexió i oració.

Urbanització

Per evitar l’accés a la coberta des del vial es proposen taques arbustives altes formades per llentiscle, la murtra,
l’aladern i el matabou, alternades amb masses d’arbustives baixes i entapitssants formades per romanís, espígols,
botges, i estepes entre altres.

Per sota de l’edifici es proposa un camí de paviment mixt, que anirà sembrada amb un prat de baix manteniment.
Paral•lel a aquest camí, es proposa una tanca arbustiva perenne, molt alta e impactant a base de llentiscles,
marfulls i aladerns de fulla estreta. En aquest camí hi ha una sèrie de pilars on es plantaran enfiladisses,
concretament heures i glicines, que amb la seva floració primaveral, aportaran color i aroma al passeig.

Per cobrir el mur de gabions es plantaran enfiladisses perennes i caducifòlies, com ara heures, vinya verge, fals
gessamí i falsa sarsaparrella.

Respecte a l’arbrat, a la urbanització nomes es plantarà a un talús una petita agrupació, amb dos alzines multitronc
(Quercus ilex) i un arboç multitronc (Arbutus unedo).
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici

MD 3.1 Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici
L’edifici només podrà ser destinat als usos previstos en el projecte. La dedicació d’algunes de les seves
dependències, a un ús diferent al projectat, requerirà d’un projecte de reforma i canvi d’ús que serà objecte
d’una nova llicència. Aquest canvi d’ús serà possible sempre i quan el seu nou destí no alteri les condicions
de la resta d’edifici ni sobrecarregui les seves prestacions inicials en quant a estructura, instal·lacions, etc.
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MC.Memòria constructiva
Enderrocs i serveis afectats
Enderrocs
Serveis afectats
Característiques del terreny i moviment de terres
Característiques del terreny
Moviment de terres

Enderrocs: No hi ha preexistències a enderrocar
Serveis afectats: No hi ha serveis afectats dins la parcel.la, segons el topogràfic.
No obstant això, segons el plànol topogràfic hi ha una Estació Transformadora a l ‘Avda. de Font i Sagué.
S’indiquen també els diferents embornals i les columnes d’enllumenat de les voreres del carrer Avenc del Daví,
Avda del Vallès i Avda. de Font i Sagué.

Característiques del terreny:
Com s’ha comentat, actualment, es disposa d’un geotècnic datat a l’any 1986. Caldrà realitzar un nou estudi de
geotècnia per verificar les dades aportades.
Segons l’estudi actual, ens trobem en un terreny situat geològicament a la vorera Sud-Occidental de la Serralada
Litoral Catalana, constituïda fonamentalment per un basament de roques granítiques, més o menys alterades,
sobre el que recolza ocasionalment una coberta de materials Quaternaris i Terciàries formats per argiles,
arenisques, conglomerats i sorres d’alteració.
Es diferencien dos nivells geotècnic:
Nivell A: Pòrfid granític molt alterat, mitjanament compacte a compacte.
Nivell B: Pòrfid granític alterat, compacte a molt compacte.
Les càrregues admissibles seran de 4kg/cm2 en el cas de sabates superficials.

Fonamentació:
La previsió és que a nivell de fonaments es pugui plantejar una solució mitjançant sabates superficials de formigó
armat o sabates superficials sobre pous de formigó no estructural, sota els pilars de formigó armat. Aquests
fonaments s’ancoraran un mínim de 20cm a l’estrat resistent.
Per a la contenció de terres es proposen murs pantalla de 45cm d’amplada i murs perimetrals de formigó armat in
situ de 30cm d’amplada, recolzats sobre sabates corregudes també de formigó armat. En tots els casos seran
elements estructurals autoportants.
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