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Resum 

El present projecte compren la descripció de les instal·lacions d’una llar d’infants ubicada al 

districte d’Eixample de Barcelona, dins de la zona d’equipaments prevista a les actuacions 

de remodelació del solar on estaven ubicades les antigues instal·lacions del parc de bombers 

de Barcelona. 

Aquesta actuació, en el seu conjunt, comprèn la construcció d’una biblioteca, un aparcament 

soterrani, vivendes de protecció oficial i una llar d’infants, tal que les seves instal·lacions es 

descriuen en el present projecte. 

Partint del projecte d’arquitectura, es dissenya un edifici en planta baixa de 883,451 m2 de 

superfície construïda amb una capacitat de 20 alumnes. 

El projecte consta d’una memòria en la qual es descriu el projecte en la seva totalitat, i uns 

annexes destinats a la descripció en detall i càlcul de totes i cadascuna de les instal·lacions 

de les quals està dotat l’edifici. Cada annex constitueix un projecte específic de cadascuna 

de les instal·lacions que conté una detallada memòria descriptiva, justificació de càlculs i 

pressupost. 

S’elabora un pressupost global de tot el projecte d’instal·lacions, consistent en estat 

d’amidaments i quadre justificació de preus així com la seva justificació. 

Per últim el projecte es complementa amb un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i un Plec de 

Condicions Tècniques generals, necessaris per l’execució de la obra, a fi i efecte de poder 

confeccionar els plans de seguretat per part de les diferents empreses contractistes que 

intervinguin en el desenvolupament de la obra i que hauran de ser aprovat per la direcció 

facultativa. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Partint del projecte d’arquitectura que defineix l’edifici, es procedeix a dissenyar les 

instal·lacions necessàries per a poder desenvolupar correctament l’activitat de Llar d’infant a 

la qual es pretén destinar  aquest edifici.  

Estan dissenyades d’acord amb els principis de sostenibilitat, seguretat, eficiència energètica 

i ajustant-se en tot moment a la normativa que li es d’aplicació. 

1.2. Motivació 

La redacció d’un projecte d’instal·lacions suposa el compendi d’una gran part dels 

coneixements teòrics i pràctics adquirits durant la carrera. 

En el nostre cas es tracta, a més a més d’un projecte real, desenvolupat durant el meu 

període de practiques en una empresa d’enginyeria i que encaixa perfectament dins de la 

especialitat cursada. 

Compren, per una part, l’aplicació de criteris de disseny en quant a la concepció global de 

l’edifici per aconseguir unes prestacions de qualitat necessàries per a l’activitat que es va a 

desenvolupar, sempre amb una especial cura degut a les específiques necessitats dels 

futurs usuaris del mateix. 

Suposa un exercici de exhaustiu anàlisi normatiu tant a nivell de normatives generals, 

sectorial i de seguretat industrial, sota les premisses fonamentals de sostenibilitat, eficiència 

energètica i mediambientals. 

Compren també l’aplicació directa de processos de càlcul partint dels mètodes que s’han 

desenvolupat a les diferents assignatures impartides durant la carrera. 

La diversitat, en definitiva, dels temes abordats, juntament amb el repte que suposa la 

redacció d’un document complet, operatiu, efectiu i comprensible com es el projecte 

d’execució, que constitueix la eina bàsica per a la correcta execució de l’obra que han 

constituït eixos bàsics del meu interès per desenvolupat aquest projecte. 
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2. Introducció 

2.1. Origen del projecte 

L’objecte del present projecte consisteix en la redacció dels projectes bàsic i executiu de les 

instal·lacions d’una llar d’infants situada a Barcelona. 

2.2. Abast del projecte 

El projecte consta de la memòria tècnica en la qual es descriu el projecte en la seva totalitat, 

 i d’ uns annexes on es descriuen  en detall i es calculen totes i cadascuna de les 

instal·lacions de les quals està dotat l’edifici. I que són les següents: 

‐ Instal·lació de Sanejament 

‐ Instal·lació de Fontaneria 

‐ Instal·lació Elèctrica 

‐ Instal·lació de Calefacció 

‐ Instal·lació de Captació Solar Tèrmica 

‐ Instal·lació de Climatització  

‐ Instal·lació de Gas 

‐ Instal·lació de Protecció Contra Incendis 

‐ Instal·lació de Telecomunicacions 

‐ Instal·lació Anti – Intrusió 

 

Es realitza també una anàlisi de l’ impacte ambiental de l’activitat que es pot trobat a 

l’apartat 3.7 de la memòria. 

Seguidament s’elabora un pressupost global del projecte d’instal·lacions, consistent en un 

estat d’amidaments, quadre de justificació de preus i resum global del mateix. 

 Per últim es realitzen un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i un Plec de condicions tècniques 

generals necessaris per l’execució de la obra. 
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3. Memòria descriptiva 

3.1. Objecte del projecte 

L’objecte del present projecte consisteix en la redacció dels projectes bàsic i executiu de les 

instal·lacions d’una llar d’infants situada a Barcelona. 

3.2. Emplaçament del projecte 

El solar es troba ubicat al carrer Provença  nº 182 cantonada carrer Casanova de Barcelona. 

3.3. Antecedents 

3.3.1. Condicions de l’emplaçament i l’entorn físic 

Es tracta d’un solar situat en sol urbà consolidat, amb una edificació existent i de geometria 

irregular. La  superfície del solar es de 8.210,24 m2 i de forma rectangular.  El costat  nord  

de la parcel·la dóna al carrer Provença, el costat est al carrer Casanova i el carrer oest al 

carrer Villarroel amb unes longituds de façana de 65,72 m, 33,98 m i 34,18 m 

respectivament.  

Es poden distingir quatre tipus d’edificacions.  En primer lloc l’edifici destinat a vivendes, 

enretirat 5,3 m respecte l’alineació de vial del carrer Villarroel. En segon lloc es pot veure 

l’edifici de la Biblioteca, enretirat 4,7 m respecte l’alineació de vial  del carrer Provença, que  

consta de planta baixa mes quatre plantes i coberta plana. En tercer lloc l’edifici de la llar 

d’Infants objecte del present projecte, enretirada 19 m respecte l’alineació de vial  del carrer 

Casanova. Per últim un aparcament públic amb accés directe a l’edifici de la Biblioteca, al 

carrer i a l’edifici de la llar d’infants. 

La topologia del terreny es totalment plana. 
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3.3.2. Normativa aplicable 

Per a la redacció del present projecte s’han tingut en compte les següents Normes i 

Reglaments: 

 

- Real Decret 314/2006, de 17 de Març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació 

(CTE). DB SI Seguretat en cas d’incendi, DB-SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat, 

DB-SE Seguretat estructural, DB-HE Estalvi d’energia, DB-HR Protecció enfront el soroll, 

DB-HS Salubritat. 

 

- Codi d’accessibilitat (Llei 20/1991 d’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques i Decret 135/1995). Ni és d’aplicació en aquest cas donat que és tracta 

d’una instal·lació de tipus industrial. 

 

- Llei d’ordenació de l’Edificació, Ley 38/1999 de 5 de Novembre, d’Ordenació de 

l’Edificació. 

 

- Instrucció tècnica complementària SP-110 de data 15 de Desembre, de la Direcció 

General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, sobre condicions de seguretat 

en cas d’incendi en les llars d’infants. 

 

- LLEI INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL (L.I.I.A.A.). Llei 

3/1998, de 27 de febrer. Decret 136/1999 de 18 de Gener. 

 

- Reglament General de desenvolupament de la L.I.I.A.A., aprovat pel decret 136/1999 i 

publicat al D.O.G 2894 de 21 de Maig de 1999, amb la modificació posterior pel decret 

143/2003 de 10 de juny. 

 

- LLEI 20 /2009, del 4 de Desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

 

- LLEI 3/2010, del 18 de Febrer , de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

 

- Real Decret 1027/2007, de 20 de Juliol, per el que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis, (RITE),  i les seves instruccions tècniques complementàries. 
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- Real Decret 1826/2009, de 27 de Novembre, per el que es modifica el Reial Decret 

1027/2007, de 20 de Juliol. 

 

- Real Decret 21/2006, de 14 de Febrer, pel qual regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis. 

 

- Real Decret 111/2009, de 14 de Juliol, per el que es modifica el Reial Decret 21/2006,de 

14 de Febrer, pel qual regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els 

edificis. 

 

- Reglament electrotècnic de baixa tensió per a baixa tensió, Aprovat per el Reial Decret 

842/2002, de 2 d’Agost i les seves instruccions tècniques complementàries. 

 

- Real Decreto 919/2006, de 4 de Setiembre de 2006, por el cual ese aprueba el 

Reglamento técnico de distribución i utilización de combustibles gaseosos i sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

 

- Real Decret 1942/1993, de 05 de Novembre , pel qual s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI). 

 

- Real Decret 312/2005, de 18 de Març, pel qual s’aprova dels productes de 

construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i 

de resistència davant del foc. 

 

- Real Decret 110/2008, de 01/02/2008, per el que se modifica el Reial Decret 

312/2005,de 18 de Març, pel qual s’aprova dels productes de construcció i dels 

elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència 

davant del foc. 

 

- Real Decret 34/1996, de 9 de Gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de 

Catalunya. 

 

- Real Decret 92/1999, de 6 d’Abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de Gener, 

pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
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- Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques – CCAE – 2009 (ca) 

 

- Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, de 26 de 

Març de 1999 

 

- Ordenança municipal de protecció contra incendis de l’Ajuntament de Barcelona del 

26 de maig de 2007 

 

- Ordenança d’usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona, de 26 de Maig de 

1999. 

 

- Real Decret 249/2010, de 18 de Març, per el que s’adapten determinades disposicions 

en matèria d’energia i mines a lo disposat a la llei 17/2009 de 23 de Novembre, sobre el 

lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de 

Desembre, de modificació de diverses llei per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure 

accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

 

- Normes UNE relacionades. 

 

- Real decret 282/2006, de 4 de Juliol, per el que es regulen el primer cicle de 

l’educació infantil i els requisits dels centres. 

3.4. Descripció del projecte 

3.4.1. Descripció general 

Es tracta d’un edifici a quatre vents amb façana al carrer Casanova, i accés per carrer 

Provença nº 182 format per la planta baixa, planta soterrani i coberta plana. 

L’edificació està recolzada al carrer Casanova i s’enretira 19 metres del límit de parcel·la. Es 

tracta d’un edifici destinat a llar d’infants, el qual te ventilació creuada i garanteix 

l’assolejament directe durant tot el dia. 
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La planta soterrani serà un espai destinat a aparcament públic, que tindrà accés directe a la 

biblioteca mitjançant una escala especialment protegida i dos ascensors, a  la llar d’infants 

mitjançant un ascensor, i un sortida d’emergència directa al carrer Casanova. 

A la coberta de l’edifici de la llar d’infants,  els col·lectors solar per a la producció d’aigua 

calenta sanitària, unitats condensadores per a les sistemes de climatització, les sortides 

d’extracció de fums, la unitat exterior de tractament d’aire i els seus elements 

complementaris. 

3.4.2. Descripció del programa funcional, usos i relació de superfícies 

Per el disseny d’aquesta llar d’infants, es seguirà els criteris establerts a la normativa 

sectorial aplicable a un centre de primer cicle ( edats de entre 0 i 3 anys) de l’educació infantil 

d’acord amb el decret 282/2006, de 4 de Juliol [1], per el que es regulen el primer cicle de 

l’educació infantil i els requisits dels centres. 

D’acord amb aquests criteris, la capacitat en quant a alumnes d’aquesta llar d’infants serà 

de: 

 

Nº Màxim de nens per grup Nº de nens per grup 

Grups de nens menors d’un any 8 nens 6 nens 

Grups de nens de entre un i dos anys 13 nens 7 nens 

Grup de nens de entre dos i tres anys 20 nens 7 nens 

Nº Total places llar d’infants 20 nens 

Taula.3.1: Capacitat de les llar d’infants 

A continuació es mostra una taula resum dels requeriments de la normativa i les prestacions 

de l’edifici (Article 11 , Article 12 i Article 13.2 del D. 282/2006 [1]) (Taula.3.2): 
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Requeriments de la normativa Prestacions de l’edifici 

Accés independent des de un espai 

públic 

Compleix 

Mínim de tres sales, una per cada tram 

d’edat  d’aquesta etapa. 
Compleix 

 

Superfície mínima 

S. de 0 a 1 any 

S= 36,75 m2 

S. de 1 a 2 anys 

S= 44,20 m2 

S. de 2 a 3 anys 

S= 43,25 m2 

2m2/nen 14 m2 16 m2 16 m2 

S > 30 m2 Compleix Compleix Compleix 

Les sales destinades a nens menors de 2 

anys han de disposar d’àrees 

diferenciades per a facilitar el descans i la 

higiene dels nens 

Compleix 

Cada sala destinada a nens de 2 anys ha 

de disposar d’un servei que es visible i 

directament accessible des de la sala i 

que disposa, com a mínim, de dos 

serveis i dos inodors. 

Compleix 

Una sala diferenciada i suficient per a la 

preparació d’aliments, o cuina 
Compleix 

Un pati d’esbarjo al aire lliure  

 Superfície mínima Sup. Pati d’Esbarjo = 176,92 m2 

2m2/nen 46 m2 

S > 30 m2 Compleix 

Una sala addicional i diferenciada, d’usos 

múltiples de, com a mínim, 30 m2 

Sala Polivalent (S = 34,06 m2) 

Compleix 
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Un espai diferenciat com a mínim de 10 

m2 per a les feines d’administració i per 

les de coordinació docent 

 

 Llars d’infants de 7 o mes 

unitats ha d’haver-hi dos 

espais diferenciats 

Despatx Direcció ( S = 16,20 m2) 

Despatx Professorat (S = 16,26 m2) 

Compleix 

Una cambra higiènica per al personal que 

atén als nens la qual disposa, com a 

mínim, d’un serveis, un inodor i una dita 

que ha d’estar separada i ha de ser 

independent dels espais i serveis per als 

nens. 

Compleix 

Taula.3.2: Requeriments i prestacions de l’edifici 

Com a requisit del decret D. 282/2006  [1]  el número mínim necessari de professionals en 

presencia ha de ser igual al número de grups en funcionament simultani més un, 

incrementant en un de més per cada 3 grups.  

En aquest cas el número de professionals serà de 4 persones. 

La ocupació total de la llar d’infants serà de 24 persones (20 nens + 4 professionals), 

ocupació que servirà de base per determinar la justificació del compliment del Codi Tècnic de 

l’Edificació (CTE) [2] DB- SI 3. 

1- Local en planta baixa destinat a llar d’infants 

Programa funcional de la planta baixa on està situada la llar d’infants, composta de les 

diferents sales en funció de les edats, així com una cuina, un menjador, una sala i vestuari 

per a professors, una sala polivalent, dos despatxos de professorat i direcció, serveis 

higiènics per a professors i per  a visitants així com dependencies annexes necessària per al 

funcionament de la llar.  
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L’interior de l’edifici tindrà una alçada interior útil constant màxima  de 3,90 m que es veurà 

reduïda degut a la instal·lació de fals sostre decoratiu dotat del corresponent aïllament 

acústic, per l’interior del qual discorreran les instal·lacions. 

2- Relació de superfícies construïdes 

  Superfícies Construïdes 

PLANTA BAIXA Estança 883,451 m2 

TOTAL  883,451 m2 

Taula.3.3: Superfície construïda 

3- Relació de superfícies útils 

   Superfícies Útils 

PLANTA BAIXA De 0 fins a 1 any Aula 1 36,75 m2 

  Bany-Canviador 8,23m2 

  Biboneria 8,23m2 

  Dormitori 15,63 m2 

 De 1 fins a 2 anys Aula 2 44,20 m2 

  Bany-Canviador 8,77 m2 

  Dormitori 20,74m2 

 De 2 fins a 3 anys Aula 3 43,25 m2 

  Bany-Canviador 7,47 m2 

  Dormitori 17,57 m2 

 Cuina  24,30 m2 

 Menjador   49,73 m2 

 Menjador Personal  14,97 m2 

 Magatzem 1  30,06 m2 
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 Magatzem 2  8,46 m2 

 Professorat Despatx Direcció 11,17 m2 

  Despatx Professorat 13,91 m2 

  Sala de Professors 25,33 m2 

  Vestuari 11,07 m2 

  Servei 1 7,91 m2 

  Servei 2 4,80 m2 

 Servei Visitants  7,65 m2 

 Sala Polivalent  34,06 m2 

 Sala Instal·lacions  6,87 m2 

 Pati Esbarjo  176,92 m2 

 Passadís  134,40 m2 

TOTAL   749,12 m2 

Taula.3.4: Superfícies útils 

3.5. Resum de pressupost 

El pressupost d’execució per contracte (P.E.C) de les obres contemplades ascendeix a la 

quantitat de 216.433,15€, DOS CENTS SETZE MIL QUATRE CENTS TRENTA-TRES 

EUROS amb QUINZE CÈNTIMS D’EURO més l’ IVA corresponent d’acord amb la legislació 

vigent en el moment de l’emissió de la factura.  

Els honoraris de redacció del present projecte ascendeixen a 5.456,30 €, CINC MIL 

QUATRE CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS D’EURO. S’obre 

aquesta quantitat s’aplica l’ IVA corresponent d’acord amb la legislació vigent en el moment 

de l’emissió de la factura.  
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3.6. Consideracions finals 

3.6.1. Normativa urbanística d’aplicació 

PLANEJAMENT: Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità dins el terme municipal 

de    Barcelona. 

ZONIFICACIÓ:Sistemes d’equipaments comunitaris i dotacions (clau 7) en aquest cas la 

clau 7a  representa els equipaments públics existents i els privats. 

PARÀMETRES NORMATIVA PROJECTE TOTAL 

Altura Màxima 

12 m. que podrà 

despassar-se quan es 

justifiqui per les 

característiques i finalitats 

de l’equipament,fins a un 

màxim de 18 m. 

3,90 m. 3,90 m. 

Ocupació Màxima en 

planta Baixa 
60 per 100 % Planta Baixa = 29,65 % % Planta Baixa = 29,65 % 

Intensitat d’Edificació 

neta 
1 m2 sostre/m2sol 0.2965 m2 sostre/m2sol 0.2965 m2 sostre/m2sol 

Tipus d’Ordenació Edificació Aïllada Edificació Aïllada Edificació Aïllada 

Forma i distribució 

de l’edificació 

Forma i distribució dels 

cossos de l’edificació 

hauran de permetre la 

sistematització d’espais 

de l’interior dels solars per 

a jardins i patis 

Compleix Compleix 

Condicions d’ús 

Equipaments docents. 

Centres docents, 

públics o privats, i 

annexos esportius. 

Educatiu Educatiu 

Taula.3.5: Requeriments normativa urbanística 
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3.6.2. Compliment de condicionants tècnics 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix  els requisits bàsics de qualitat establerts 

per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment per el 

Codi Tècnic de l’edificació (CTE RD. 314/2006). Igualment es dóna compliment a la resta de 

normativa sectorial que li es d’aplicació tant d’àmbit estatal, com autonòmic i municipal. 

3.7. Impacte ambiental del projecte 

3.7.1. Activitat 

L’activitat que es desenvolupa a l’interior de l’edifici és la de Llar d Infants , un centre de 

primer cicle d’ educació infantil. 

En la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE-09) [3] editada per d’Institut 

d’Estadística de Catalunya està classificada amb el número 8.891, corresponent a Activitats 

d’atenció diürna d’infants que inclou les activitats de guarderia i altres activitats d’atenció 

diürna d’infants.  

En el moment de la redacció del present projecte ens trobem que el marc aplicable vigent es 

la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental (L.I.I.A.A). Llei 3/1998, de 27 de 

Febrer [4], desplegada per el Decret 136/1999 de 18 de Gener i desenvolupada per el 

Reglament General de desenvolupament de la L.I.I.A.A de 21 de Maig. No obstant la 

classificació de les activitats i el seu regim d’intervenció dins del terme municipal de 

Barcelona, estan regulades per la Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Ambiental 

de l’ajuntament de Barcelona. Segons aquesta ultima ordenança, la classificació  d’aquesta 

activitat entra dins l’Annex III.2, codi 12.48/1, corresponent a centres docents, excepte els de 

música, teatre, dança i similars amb un nombre de places i el seu regim d’intervenció és el 

de certificació tècnica i comunicació prèvia. 

La Llei  20/2009, de 4 de desembre [5], de prevenció i control ambiental de les activitats,  que 

entrarà en vigor a l’Agost de 2010, classifica aquesta activitat amb el codi 12.48 i el seu 

regim d’intervenció es el de comunicació prèvia. 
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3.7.2. Dades de l’energia 

Tipus d’energia i procedència: 

Segons la potència elèctrica necessària, es necessari un subministrament en baixa tensió. 

La potència instal·lada està determinada a l’Annex E corresponent a la Instal·lació elèctrica. 

Es preveu un subministrament de gas natural exclusiu per a produir aigua calenta sanitària 

(ACS) mitjançant una caldera. La potència instal·lada està determinada a l’Annex K 

corresponent a la Instal·lació de Gas. 

3.7.3. Possible repercussió sobre la sanitat ambiental i mesures correctores 

 Sorolls i vibracions: 

La única maquinària que pot produir soroll es el compressor que estarà col·locat a la coberta 

de l’edifici, estarà sobre un suport anti-vibratori a fi  i a efecte de no transmetre vibracions a 

l’estructura de l’edifici. En tot moment es compliran les prescripcions establertes per la 

normativa local i no es sobrepassarà els nivells màxims d’emissions de soroll. 

 

 Contaminació atmosfèrica: 

 

En aquesta activitat no existeix cap procés productiu, per tant no existeix cap tipus 

d’emissió contaminants a l’atmosfera.  

Per altra banda existeixen la sortida de fums de la cuina directament a la coberta i les 

xemeneies de les instal·lacions de calefacció i d’aigua calenta sanitària situades a la coberta. 

Segons l’article 20 , de l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de 36 de Març de 1999 

[6], les xemeneies d’evacuació es classifiquen com categoria zero, aquelles xemeneies de 

focus fixos de combustió que consumeixen únicament combustibles gasosos, en 

conseqüència i d’acord amb l’article 23 les condiciones d’alçada de les xemeneies per a 

aquesta categoria es: Alçada superior en 1 m. a tota l’edificació situada en un cercle de radi 

10m  amb centre la xemeneia. 
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Segons el Reial Decret 1027/2007, de 20 de Juliol, per el que s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) [7] , en relació a la qualitat de l’aire interior les 

instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior acceptable, 

eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant el seu ús normal, 

aportaran un caudal suficient de l’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.  

 

 Bafs i pudors: 

L’activitat no produeix bafs ni pudors. La ventilació dels serveis, vestuaris i bany-canviadors 

es farà mitjançant extractors situats a la coberta amb sortida directa a l’exterior. 

 

 Abocament d’aigües residuals: 

L’activitat no realitza cap procés productiu. L’edifici disposa de xarxa de sanejament que 

separa les aigües pluvials de les residuals, que les transporta separadament fins una arqueta 

que es troba al seu exterior. 

 Residus sòlids: 

L’activitat produeix residus sòlids constituïts principalment per residus del tipus orgànic, 

bolquers, bricks, vidre, paper, cartró, etc.  La catalogació d’aquests residus, segons el Decret 

34/1996, de 9 de gener [8], pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya és la 

següent: 

 

CODI DESCRIPCIÓ CLA VAL TDR 

200101 Paper i cartró NE V11;V61 T21 ; T12 

200102 Vidre IN V14 T11 

200103 Plàstics IN V12 T21 ; T11 
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200110 Olis vegetals NE V33 T21 

200111 Productes de Neteja NE - T31 ; T21 

200122 Tòners IN V54 T11 

200201 
Envasos i embalatges de paper i 

cartró 
NE V51;V61;V11 T21 ;T12 

200302 Envasos i embalatges de plàstic IN V51; V12 T21; T11 

200307 Envasos tipus Tetra-Brick NE V51 T21;T12 

200199 Altres residus generals - - - 

Taula.3.5: Classificació de Residus 

Claus i abreviatures: 

Classificació (CLA): 

IN Inert 

ES Especial 

NE No especial 

Taula.3.6: Classificació tipus residu 

Tractament i disposició del rebuig (TDR): 

T11 Abocament de residus inerts 

T12 Abocament de residus no especials  

T21 Incineració de residus no halogenats 

T31 Tractament fisicoquímic i biològic  

Taula.3.7: Classificació tipus residus 

Vies de valorització (VAL) 

V11 Reciclatge de paper i cartró 

V12 Reciclatge de plàstics 
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V14 Reciclatge de vidre 

V33 Valoració de productes alimentaris 

V51 Valoració d’envasos 

V54 Reciclatge de tòners 

V61 Utilització com a combustible o altres fonts d’energia 

Taula.3.8: Classificació tipus residus 

El titular de l’activitat  no es necessari que es doni d’alta com a productor de residus. Els 

residus produïts es tractaran d’acord amb la normativa vigent i seran retirats pels sistemes de 

recollida municipals mitjançant el pagament de les taxes municipals. 

3.8. Requisits a complimentar per les característiques de 

l’edifici 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 

garantiran les exigències bàsiques del CTE [2] (Codi Tècnic de l’Edificació aprovat per RD. 

314/2006, de 17 de Març, per el que s’aprova el codi tècnic de l’edificació), en relació amb 

els requisits bàsics de la LOE [9] (Llei d’ordenació de l’Edificació, Llei 38/1999 de 5 de 

Novembre, d’Ordenació de l’Edificació), així com també donen resposta a la resta de 

normativa que li és d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, 

que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera. 

 

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ i 

ACCESSIBILITAT 

 

 SUA 1 : Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA 2: Seguretat enfront al risc d’impacte o d’atrapament 

SUA 3: Seguretat enfront al risc d’empresonament 
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SUA 4: Seguretat enfront el risc causat per la il·luminació 

inadequada 

SUA 5: Seguretat enfront al risc causat per situacions 

amb alta ocupació 

SUA 6: Seguretat al risc d’ofegament 

SUA 7: Seguretat enfront al risc causat per vehicles en 

moviment 

SUA 8: Seguretat enfront al risc causat per l’acció del 

llamp 

SUA 9: Accessibilitat 

SEGURETAT ESTRUCTURAL  

 SE 1: Resistència i estabilitat 

SE 2: Aptitud de Servei 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

 SI 1: Propagació interior 

SI 2: Propagació exterior 

SI 3: Evacuació d’ocupants 

SI 4: Instal·lacions de protecció contra incendis 

SI 5: Intervenció dels bombers 

SI 6: Resistència al foc de l’estructura 

SALUBRITAT  

 HS 1: Protecció enfront la humitat 

HS 2: Recollida i evacuació de residus 

HS 3: Qualitat de l’aire interior 

HS 4: Subministre d’aigua 



Projecte Bàsic i Executiu d’Instal·lacions d’una Llar d’Infants  Pàg. 27 

 

HS 5: Evacuació d’aigües 

PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL HR 

ESTALVI D’ENERGIA  

 HE 1: Limitació de demanda energètica 

HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions 

d’iluminació 

HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

Taula.3.9: Apartats de Codi Tècnic de l’Edificació  

3.8.1. Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències 

bàsiques SU del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures per evitar, el 

màxim possible, els accidents i danys als usuaris. Aquestes exigències es satisfan adoptant 

solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat d’Utilització DB-SUA del 

CTE [2] i al decret 135/1995 de 24 de Marzo [10], de desarrollo de la ley 20/1991, de 25 de 

Noviembre, de promoción de la Accesibilidad i supresión de barreras arquitectonicas i de 

aprovación del còdigo de Accesibilidad) 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques 

del SUA i als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici. 
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 SUA 1: Seguretat enfront al risc de caigudes 

Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, per la qual cosa els sòls hauran de 

ser adequats per a afavorir que les persones no rellisquin, s’entrebanquin o es dificulti la 

seva mobilitat. 

 

 Grau de lliscament dels sòls 

Amb la finalitat de limitar el risc del grau de lliscament, els sòls dels edificis o zones d’ús 

Residencial, públic, sanitari, docent, comercial, administratiu i de pública concurrència tindran 

una classe adequada de sòls.  

En primer lloc es definirà la classificació dels sòls en funció del seu risc de grau de 

lliscament: 

Resistència de grau de lliscament (Rd) Classe 

Rd< 15 0 

15 < Rd < 35 1 

35 < Rd < 45 2 

Rd > 45 3 

  

Taula.3.9:Classificació dels sòls 

En aquest cas com es tracta d’un edifici d’ús docent o també d’us sanitari la classe que han 

de tenir els sòls com a mínim seran les següents: 

 

Classe exigible als sòls en funció de la seva localització 

Localització i característiques de sòl Classe 

Zones interiors seques  
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Superfícies amb pendent menor del 6 % 1 

Zones interiors humides, tals com les entrades de l’edifici des de l’espai 

exterior, terrasses cobertes, vestuaris, banys, lavabos, cuines, etc 

 

Superfícies amb pendent menor del 6 % 2 

Taula.3.10: Classe exigible de sòls 

 

 Discontinuïtats dels paviments 

Excepte en zones d’ús restringit o exteriors i amb la fi de limitar el risc de caigudes com a 

conseqüència d’ ensopegada o d’entrebancs, el sòl ha de complir les condicions següents: 

 

‐ No tindran juntes que presentin un ressalt de mes de 4 mm. Els elements 

sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió no hauran de 

sobresortir mes de 12 mm i el sortint que excedeixi de 6 mm en les seves 

cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no haurà de formar 

un angle amb el paviment que excedeixi 45º. 

 

‐ Els desnivells que no excedeixin de 5 cm se’ls resoldran amb un pendent 

que no superi el 25 %. 

 

‐ A les zones de circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o 

forats per els pugui introduir-se una esfera de 1,5 cm de diàmetre. 

 

 Desnivells 

Per tal de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de protecció en els desnivells, forats o 

obertures (tant horitzontals com verticals, finestres, etc), amb una diferència de cota mes 

gran que 55 cm, excepte quan la disposició constructiva faci molt improbable la caiguda o 

quan la barrera sigui incompatible amb l’ús previst. 
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Les barreres de protecció tindran, com a mínim, una alçada de 0,90 m quan la diferència de 

cota que protegeixin no excedeixi de 6 m i de 1,10 m, degut a que la llar d’infants es troba en 

planta baixa les barreres de protecció seran de 0,90 m d’alçada. 

 A continuació es mostra la configuració de les barreres de protecció de les finestres 

(Gràfic.3.1): 

 

 

 

 

Gràfic.3.1:Barreres de protecció en finestres 

L’edifici manca d’escales i rampes per tant nomes s’aplicaran barreres de protecció a les 

finestres seguint els requisits esmentats anteriorment. 

 

 SUA 2: Seguretat enfront al risc d’impacte o d’atrapament 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin patir impacte o atrapament amb elements fixes o 

practicables de l’edifici. 

 

 Impacte 

o Impacte amb elements fixes 

 

- La alçada lliure de pas  tant a les zones de circulació com les zones d’ús restringit 

 serà de 2,60 m , superior als 2,20 m. requerits al DB-SUA 2 . Les portes seran de 

2,10 m d’alçada superior al 2,00 m. requerits per la norma. 

- A la façana de l’edifici no hi ha cap element que sobresurti de la façana. 

- En zones de circulació, degut a l’ús i als ocupants de la llar d’infants, les parets no 

tindran cap element sortint que no arrenquin de terra. 
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o Impacte amb elements practicables 

 

- Les portes dels recintes que no siguin d’ocupació nul·la, definida com la zona en 

que la presència de persones sigui ocasional o be a efectes de manteniment de 

màquines i sales d’instal·lacions, etc, situades al lateral dels passadissos que las 

seva amplada sigui menor de 2,50 m disposaran de forma que l’escombra’t del full 

de la porta no envaeixi el passadís.  

- Les portes de vaivé situades entre zones de circulació tindran parts transparents o 

translúcides que permetran percebre la aproximació de les persones i que 

cobreixin la alçada compresa entre 0,70 m. i 1,5 m., com a mínim. 

Nomes hi ha una porta de vaivé , instal·lada a la cuina dotada d’una part 

translúcida que permetrà percebre la aproximació de les persones 

 

 

 

o Impacte amb elements fràgils 

S’identifiquen les següents àrees amb risc d’impacte: 

a ) En portes, l’àrea compresa entre el nivell del sòl, una alçada de 1,50 m i una 

amplada igual a la de la porta mes 0,30 m a cada costat d’aquests. 

b ) En panys fixos, l’àrea compresa entre el nivell del sòl i una alçada de 0,90 m. 

Gràfic.3.2: Identificació d’àrees amb risc d’impacte 
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Les parts vidriades de portes i tancaments de dutxes i banyeres estaran construïdes per 

elements laminats o temperats que resisteixin sense ruptura un impacte de nivell 3, 

conforme al procediment descrit a la norma UNE EN 12600:2003. 

 

 Atrapament 

El local no disposarà de cap porta corredora d’accionament manual ni cap element 

d’obertura i tancament automàtic. 

 

 SUA 3 : Seguretat enfront al risc d’empresonament en recintes 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin quedar accidentalment empresonats en recintes. 

 

 Empresonament 

 

1- Com a norma general les portes del recinte disposaran d’un dispositiu per al seu 

bloqueig des de l’interior, dotades d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior 

en cas de quedar accidentalment atrapades. 

 

2-  La força d’obertura de maniobra de la porta de sortida principal serà de 140 N i 65 

N la porta de la sala d’instal·lacions i la d’accés al pàrquing que seran resistents al 

foc. 

 

 SUA 4 : Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

Es limitarà el risc de danys a les persones com a conseqüència d’una il·luminació 

inadequada a zones de circulació dels edificis, exteriors con interiors, inclús en cas 

d’emergència o de fallada d’enllumenat normal. 
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 Enllumenat normal en zones de circulació 

1- A cada zona es disposarà una il·luminació  capaç de proporcionar, una il·luminància 

mínim de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors. 

 

 Enllumenat d’emergència 

o Dotació 

L’edifici disposarà d’enllumenat d’emergència que, en cas de fallida de l’enllumenat normal, 

subministri la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 

puguin abandonar l’edifici, evitant situacions de pànic i permeti la visió de les senyals 

indicatives de les sortides i la situació del equips i mitjans de protecció existent. 

 

o Posició i característiques de les lluminàries 

1- Amb  la finalitat de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran 

les següents condicions: 

 

‐ Es situaran a 2m, com a mínim, per sobre del nivell del sòl. 

‐ Es situarà una a cada porta de sortida i en posicions en les que sigui 

necessari destacar un perill potencial o el emplaçament d’un equip de 

seguretat. Com a mínim es disposaran a: 

o A les portes existents en els recorreguts d’evacuació. 

o En els canvis de direcció i els les interseccions de passadissos. 

 

o Característiques de la instal·lació 

1-La instal·lació serà fixa, estarà prevista de font pròpia d’energia i ha de entrar 

automàticament en funcionament al produir-se una fallada de l’alimentació en la instal·lació 

d’enllumenat normal en zones cobertes per l’enllumenat d’emergència. Es considera fallada 

d’alimentació el descens de la tensió per sota d’un 70 % del valor nominal. 
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2-L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació ha d’arribar al menys al 50 % 

del nivell d’iluminació requerit desprès de 5s i el 100 % als 60s. 

3-La instal·lació complirà es condicions de servei que s’indiquen a continuació durant 

una hora, com a mínim, a part de l’instant que tingui lloc la fallada: 

 

‐ Al passadís d’evacuació que va des de el pati fins l’entrada,  la seva 

amplades de 4.2m,la luminància horitzontal en el sòl ha de ser, com a mínim, 

1 lux al llarg de l’eix central i 0,5 lux a la banda central que compren al menys 

la meitat de l’amplada de la via. Les vies d’evacuació amb amplada superior a 

2m poden ser trencades com varies bandes de 2 m d’amplada, com a màxim. 

 

‐ En els punts on estiguin els equips de seguretat, les instal·lacions de 

protecció contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució 

d’enllumenat, la iluminància horitzontal serà de 5 lux, com a mínim. 

 
 

‐ Al llarg de la línea central d’una via d’evacuació, la relació entre la 

iluminància màxima i la mínima no ha de ser major que 40:1. 

 

‐ Els nivells d’il·luminació establerts s’han d’obtenir considerant nul el factor 

de reflexió sobre parets i sostres i contemplen un factor de manteniment que 

englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de les lluminàries 

i l’envelliment de les làmpades. 

 
 

‐ Amb la fi d’identificar els colors de seguretat de les senyals, el valor mínim 

de l’índex de rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà de 40. 

 

 Il·luminació de les senyals de seguretat 

1- La il·luminació de les senyals d’evacuació indicatives de les sortides i de les 

senyals indicatives dels medis manuals de protecció contra incendis i dels de primers 

auxilis, han de complir els següents requisits. 
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‐ La luminància de qualsevol zona de color de seguretat de la senyal ha de 

ser al menys de 2 cd/m2 a totes les direccions de visió importants. 

 

‐ En relació a la luminància màxima a la mínima dins del color blanc o de 

seguretat no ha de ser major de 10:1. 

 
 

‐ La relació entre luminància blanca y la luminància L color > 10, no serà 

menor que 5:1 ni major que 15:1 

 

‐ Els senyals de seguretat han d’estar il·luminats al menys al 50 % de la 

luminància requerida passats 5 s y al 100% passats 60 s. 

 

 SUA 5 : Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

Es limitarà el risc causat per situacions amb elevada ocupació facilitant la circulació de les 

persones i la sectorització amb elements de protecció i contenció en previsió de risc 

d’aixafament. 

Aquestes condicions no són de l’àmbit d’aplicació en aquest tipus d’edifici, donat i que la 

ocupació està molt restringida. 

 

 SUA 6 : Seguretat enfront al risc d’ofegament 

Es limitarà el risc de caigudes que puguin derivar en ofegament en piscines, dipòsits, pous i 

similars mitjançant elements que restringeixin l’accés. 

Aquestes condicions no són de l’àmbit d’aplicació en aquest tipus d’edifici ja que no disposa 

de piscina. 

 

 SUA 7 : Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

Es limitarà el risc causat per vehicles en moviment atenent als tipus de paviment i la 

senyalització i protecció de les zones de circulació rodada i de les persones. 
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L’aparcament disposa d’espai d’accés i espera en la seva incorporació a l’exterior en les 

condicions de seguretat fixades i permet l’entrada i sortida frontal de vehicles. 

L’accés i sortida dels vianants és a traves d’una escala separada de l’accés dels vehicles, i 

amb accés directe a l’edifici de la llar d’infants. 

 

 SUA 8 : Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

Tal i com es pot veure a l’Annex A, no es dotarà l’edifici de cap sistema de protecció contra 

llamp. 

 

 SUA 9: Accessibilitat 

Es facilitarà l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels edificis a les 

persones amb discapacitat. 

 

 Condicions d’accessibilitat 

 

o Accessibilitat a l’exterior de l’edifici 

L’accés a la llar d’infants disposa d’un itinerari accessible que comuniqui amb l’entrada 

principal a l’edifici. Interiorment, la llar disposa d’un itinerari adaptat: no disposa de cap 

esgraó o escala, l’amplada de passadís es de 4.2 m. superior a 0,90 m., la porta d’entrada es 

de doble full de 0,80 m cadascun i als canvis de direcció es podrà inscriure un cercle de 1,20 

m.  

o Accessibilitat entre plantes de l’edifici 

L’edifici disposarà d’ascensor adaptat que comunica directament amb l’aparcament. 
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o Accessibilitat a les plantes de l’edifici 

L’edifici nomes te planta baixa i per tant totes les zones son accessibles i l’itinerari 

estarà adaptat segons  el decret de supressió de barreres arquitectòniques. 

 

 Dotació d’elements adaptades 

 

o Cambres higièniques adaptades 

L’edifici disposa de tres cambres higièniques, dos de les quals son adaptades. 

 

 Condicions i característiques de la informació i senyalització per a 

l’accessibilitat 

 

o Dotació 

Senyalització d’elements accessibles en funció de la seva localització 

Elements Accessibles A zones d’ús privat A zones d’ús públic 

Entrades al edifici accessibles 
Quan existeixin diferents 

entrades a l’edifici 
En tot cas 

Itineraris accessibles 
Quan existeixin diferents 

recorreguts alternatius 
En tot cas 

Ascensors accessible En tot cas 

Zones dotades amb bucle magnètic o altres 

sistemes adaptats per a persones amb 

discapacitat auditiva 

En tot cas 

Serveis higiènics accessibles - En tot cas 

Serveis higiènics d’ús general - En tot cas 
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Itinerari accessible que comuniqui la via 

pública amb els punts de trucada accessibles 

o punts d’atenció accessibles 

- En tot cas 

Taula.3.11: Senyalització d’elements accessibles 

D’acord amb la taula anterior, es compleixen tots el requisits de dotació d’acord amb el DB-

SUA 9 i d’acord amb el decret de supressió de barreres arquitectòniques. 

3.8.2. Seguretat estructural 

El programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural és la següent: 

 

-Ús principal : Zones d’accés al públic (C1) 

-Coberta: Transitable accessible només de forma privada (F) 

L’estructura consta de planta soterrani i planta baixa: 

El perímetre de la planta soterrani es resol amb murs de contenció de formigó armat que 

reben les càrregues verticals del pilars superiors i del forjat i tancaments que recolzen sobre 

ells. A més, suporten les empremtes horitzontals del terreny incrementades amb les 

corresponents sobrecàrregues d’us a que està sotmesa la part superior del terreny contingut. 

L’estructura horitzontal de la planta baixa que no està en contacte amb el soterrani es resol 

mitjançant un sostre de 25+5cmm, format amb revoltó de morter de ciment i biguetes de 

formigó pre-tensat amb uns intereixos de 0,70 cm. 

L’estructura horitzontal de la planta baixa en contacte amb el soterrani i el forjat de la planta 

coberta es resol mitjançant un sostre de 25+5cm, format amb revoltó de morter de ciment i 

semibiguetes de formigó armat amb intereixos de 0,70 cm. 

L’estructura vertical esta composada per pilars metàl·lics recolzats sobre pilars de formigó 

fins la trobada amb els fonaments i murs de contenció de formigó armat. 

La llum màxima entre eixos de pilars és d’uns 6,0m aproximadament, corresponent amb el 

mòdul dimensional de l’edifici. 
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El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud de servei, de l’estructura es 

satisfà segons els paràmetres establerts en els DB-SE. Per l’estructura de formigó en el que 

s’estableix a la EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Per la sismicitat en el que 

s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent. El seu compliment es 

remeteix al projecte d’obres corresponents. 

3.8.3. Seguretat en cas d’incendi 

 

L’objectiu consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici 

pateixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental. 

La instrucció tècnica complementària SP-110 del 15 de desembre de 2008 [11], estableix 

que les condicions en matèria de seguretat en cas d’incendi exigibles a les llars d’infants es 

troben regulades en els Documents Bàsics de Seguretat en cas d’Incendi (SI) i Seguretat 

d’Utilització (SU) del Codi Tècnic de l’Edificació [2] DB-SI/SUA. 

Les característiques específiques dels ocupants (nens/nenes fins a 3 anys amb mobilitat molt 

reduïda) fa que les condicions de seguretat s’assimilin a les exigides a l’Ús Hospitalari. 

L’aplicació d’aquest Ús hospitalari s’ha de fer excloent els requeriments de seguretat que no 

tenen sentit en una llar d’infants. Considerant les condicions específiques d’aquests 

establiments i dels seus ocupants, es descriuen a continuació mesures de seguretat en cas 

d’incendi que adapten el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) a un Ús Hospitalari. 

 

S’aplica a la llars d’infants ja que es tracta d’un edifici aïllat: 

 

- La llar d’infants es troba a un edifici aïllat. 

- Les amplades mínimes del elements d’evacuació han de ser: 1 m per a 

passadissos, 1,20 m escales, i de 0,80 metres per a les portes. 

- En els vestíbuls d’independència, la distància mínima entre els contorns de les 

superfícies escombrades per les portes del vestíbul ha de ser 0,50 metres 

- No s’han d’instal·lar boques d’incendis equipades BIE-25  ja que la superfície total 

construïda es inferior a 2000 m2. 
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A continuació és relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi, 

ordenats per exigència bàsica SI: 

 

 SI 1 : Propagació interior 

Es limitarà el risc de propagació de l’ incendi per el interior de l’edifici. 

 

 Compartimentació en sectors d’incendi 

La planta baixa constitueix un únic sector d’incendi ja que es tracta d’un edifici aïllat, a mes a 

mes tal i com es pot veure a l’Annex B corresponent al càlcul de la càrrega de foc, el nivell de 

risc del nivell es baix i per tant no necessita cap compartimentació. 

D’acord amb la taula 1.1 del DB-SI 1 , i considerant que es tracta d’un ús hospitalari,   la 

resistència al foc de parets i sostres ha de ser EI 90 tal i com es pot veure a continuació 

tenint una alçada d’evacuació h < 15m. 

 

 

 

 

 

Gràfic.3.3 :Resistència al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendis 

 

 Locals i zones de risc especial 

Les zones de risc especial  es defineixen com els  locals destinats a allotjar instal·lacions i 

equips com transformadors,maquina d’aparell elevador, calderes, dipòsits de combustible, 

comptadors de gas i electricitat. 
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A l’edifici les diferents zones de risc especial que podrien ser de risc especial  son les 

següents: 

Zones de risc especial integrats a l’edifici 

Cuina segons la seva potència instal·lada Risc Baix (20 < P < 30 kW) NO (P=2 kW< 20 kW) 

Bugaderies, Vestuaris de Personal, Camerinos Risc Baix ( 20 < S < 100 m2) NO (S=11,07 m2< 20 m2) 

Sales de calderes amb potència útil nominal P Risc Baix ( 70 < S < 200 kW) NO (P=37 kW< 70 kW) 

Taula.3.11: Zones de risc especial 

No existeix cap zona de risc especial. 

 

 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari 

Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que s’estableixen a 

continuació. 

 

Classes de reacció al foc dels elements constructius 

Situació de l’element Revestiment 

 De sostres i parets De sòls 

Zones ocupables excepte l’interior 

dels habitatges 
C – s2, d0 EFL 

Recintes de risc especial B – s1, d0 BFL–s1 

Taula.3.7.12: Classe reacció al foc elements constructius 

 

 SI 2: Propagació exterior 

Es limitarà el risc de propagació de l ’incendi per l’exterior, tant a l’edifici considerant com a 

altres edificis. 
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 Mitgeres i façanes 

Donat que es tracta d’un edifici aïllat, l’edifici no disposa de parets mitgeres. L’estructura de 

la façana s’explica a l’apartat SI 6. 

 

 SI 3 : Evacuació d’ocupants 

L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats per a que els ocupants puguin 

abandonar o assolir un lloc segur dins del mateix en condicions de seguretat. 

 

 Càlcul de la ocupació 

D’acord amb l’apartat 4.4.2 corresponent a la descripció del programa funcional,, la ocupació 

màxima es de 24 persones, incloent les persones pròpies d’atenció infantil. 

Cal tenir present que d’acord amb l’apartat 2 del DB-SI 3 de Codi Tècnic de l’Edificació [2], 

per a calcular la ocupació s’ha de tenir en compte els valors de densitat de la taula 2.1 en 

funció de la superfície útil de cada zona, excepte quan sigui previsible una ocupació mes 

gran o be quan sigui exigible una ocupació menor a l’aplicació d’alguna disposició legal 

d’obligat compliment, com es el cas del D. 282/2006, de 4 de Juliol, per el que es regulen el 

primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. 

 

 Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

Existeix una única sortida de planta o de recinte, ja que la ocupació no ascendeix de 100 

persones i no existeix cap desnivell ascendent. 

La longitud dels recorreguts d’evacuació fins a la sortida de planta no supera els 25 m.  
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 Dimensionament dels mitjans d’evacuació 

 

o Càlcul 

Dimensionament dels elements d’evacuació 

Tipus d’element Dimensionat 

Portes i passos Amplada de l’element (A) > 0,80 m. 

Passadissos i rampes Amplada de l’element (A) > 1,00 m. 

Taula.3.13: Dimensionament dels elements d’evacuació 

 

 SI 4 : Instal·lacions de protecció contra incendis 

L’edifici disposarà dels equips i les instal·lacions adequades per a fer possible la detecció, el 

control i l’extinció de l’ incendi, així com la transmissió de l’alarma als ocupants. 

 

 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 

Ús previst de l’edifici o establiment Condicions 

Hospitalari 

Extintors Portàtils 

A les  zones de risc especial alt, de superfície superior a 

500 m2, un extintor mòbil de 25 kg de pols o CO2 per cada 

2.500 m2 de superfície o fracció. 

Boca d’incendi equipada BIE-25mm 
En tot cas (No es aplicable ja que la S< 2000 m2, d’acord 

amb la instrucció SP-110) 

Columna seca No, donat que l’alçada evacuació supera els 15 m. 

Sistema de detecció i alarma En tot cas 
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d’incendis 

Hidrants exteriors No, donat que la superfícies es inferior a 5.000  m2 

Ascensor d’emergència No, donat que la superfície es inferior 2.000 m2 

Taula.3.13: Dotació instal·lacions proteccions contra incendis 

Donat que l’edifici es troba a una zona urbana, disposa d’una xarxa d’hidrants situat a menys 

de 100 m de distància. 

 

 Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 

Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual han d’estar senyalitzats 

mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1. 

 

 SI 5 : Intervenció dels bombers 

Es facilitarà la intervenció dels equips de bombers al rescat i d’extinció d’incendis. 

 

 Condicions d’aproximació i entorn 

o Aproximació als edificis 

Els vials d’aproximació dels vehicles de bombers als espais de maniobra han de complir les 

següents característiques: 

 

-Amplada mínima lliure:  3,5 m. 

-Alçada mínima lliure o de gàlib: 4,5 m.  

-Capacitat portant del vial: 20 kN/m2. 

Com que es tracta d’una edificació aïllada de nomes planta baixa situat a l’eixample, els vials 

d’aproximació que son el carrer Provença i el carrer Casanova compleixen amb els requisits 

esmentats anteriorment. 
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 Entorn dels edificis 

Tenint en compte que l’edifici te una alçada d’evacuació menor de 9 m.,no ha de complir 

l’exigència SI 5 intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI.  

 

 Accessibilitat per façana 

A la façana accessible del carrer Provença es troba la sortida d’evacuació de l’edifici a nivell 

de planta baixa. A la façana accessible del carrer Casanova hi ha obertures que permeten 

l’accés als bombers en cas d’incendi de dimensions horitzontal superiors que 0,80 m. i 

dimensions verticals superiors a 1,20 m.  

 

 SI 6 : Resistència al foc de l’estructura 

L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari per a que 

puguin complir-se les anteriors exigències bàsiques. 

 

 Elements estructurals principals 

Segons la taula 3.2 i la taula 3.2 de DB-SI 6 del Codi Tècnic de l’Edificació [1] que es mostra 

a continuació  s’obté la resistència al foc suficient dels elements estructurals i la resistència la 

resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial integrades a 

l’edifici: 

 

 

 

 

Gràfic.3.4: Resistència al foc dels elements estructurals 
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D’acord amb aquesta taula per a planta sobre rasant amb una alçada d’evacuació < 15m. la 

resistència al foc ha de ser R 90 . 

3.8.4. Salubritat 

L’edifici objecte d’estudi satisfarà les exigències bàsiques de salubritat HS garantint la 

protecció enfront la humitat ( que afecta bàsicament al disseny de tancaments), disposant 

d’espais per a la recollida adequada dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de 

l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües 

residuals i pluvials. 

A continuació és relacionen els aspectes més importants de la salubritat, ordenats per 

exigència bàsiques HS: 

 

 HS 1 : Protecció enfront la humitat 

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis 

i en els seus tancaments com a conseqüència de l’aigua procedent de precipitacions 

atmosfèriques, de vessament, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que 

impedeixin la seva penetració, en el seu cas permetin la seva evacuació sense produir 

danys. 

 

 Disseny 

o Grau d’impermeabilitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. Els seus sistemes 

s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents paràmetres 

de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència. 

 Disseny dels murs: 

 

-La presència de l’aigua es considera BAJA perquè la cara inferior del sòl esta 

en contacte amb un terreny que es troba per sobre del nivell freàtic. 



Projecte Bàsic i Executiu d’Instal·lacions d’una Llar d’Infants  Pàg. 47 

 

-El terreny presenta un coeficient de permeabilitat 10-5< Ks < 10-2 cm/s 

Consultant la taula 2.1 del DB-HS 1 apartat 2.1.1 que es mostra a continuació s’obté el grau 

de impermeabilitat exigit pels murs: 

 

Gàfic.3.5: Grau impermeabilitat mínim exigit als murs 

Els murs en contacte amb el terreny seran estructurals de formigó armat amb acer, i 

garantint el grau d’impermeabilitat 1 determinat anteriorment. 

Els murs en contacte amb el terreny impermeabilitzats mitjançant una emulsió bituminosa per 

a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <=2kg/m2 aplicada en dues capes. 

 Disseny dels sòls: 

El grau d’impermeabilitat mínim exigit als sòls que estan en contacte amb el terreny es 

determina mitjançant la taula 2.3 del DB-HS 2.2 del Codi Tècnic de L’edificació [2]: 

 

 

 

 

Gràfic.3.7.6:Coeficient impermeabilitat del terreny 

La solució constructiva adoptada en funció del tipus de sòl es la de construir soleres.  

Solera es un paviment de formigó HA-30/P/10/IIa+F de consistència plàstica, grandària 

màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estes i vibratge mecànic, remolinat 
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mecànic afegit 4kg/m2 de pols de quars de color. Inclou part proporcional de malla 

electrosoldat de barres corrugades d’acer . Elaborada a l’obra i manipulada al taller ME 

15x15 D: 6-6B500 T 6 x 2,2 segons UNE 36092, pel control de la fisuració superficial en 

paviment o solera. 

La solera s’executarà a sobre de la subbase de grava procedent de granulats reciclats de 

formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge de 

material. 

Disseny dels façanes: 

El grau d’impermeabilitat mínim exigit s les façanes enfront de les precipitacions s’obté a 

partir de la taula 2.5 del DB-HS 1 del Codi Tècnic de L’edificació [2], en funció de la zona 

pluviomètrica de mitjanes i del grau d’exposició del vent corresponents al lloc d’ubicació de 

l’edifici. Aquest paràmetres es determinen de la forma següent: 

a)  Zona pluviomètrica de mitjanes en funció de l’índex pluviomètric anual (taula 2.4 del DB-

HS 1): 

BARCELONA: Zona Pluviomètrica III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic.3.7: Zona Pluviomètrica 
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b) Grau d’exposició al vent (taula 2.6 del DB – HS 1)en funció de l’alçada de coronació de 

l’edifici sobre el terreny.  

 

‐ Alçada de l’edifici : < 15 m. 

‐ Classe d’entorn en el qual està situat l’edifici (classificació establerta per el 

DB-SE) 

o Es tracta d’un terreny a zona Urbana – Terreny tipus IV – E1 

‐ Zona eòlica:  (segons figura 2.5 del DB-HS 1): BARCELONA: Zona tipus C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic.3.8: Grau d’exposició del vent 

 

 

 

Gràfic: 3.9: Classe entorn a l’edifici 

El grau d’impermeabilitat mínim exigit a les façanes és de 3 (taula 2.5 del DB-HS 1 Codi 

Tècnic de L’edificació [2]). 
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Les façanes es resolen mitjançant un únic full de 30 cm de gruix amb blocs de 62,5x25x30 

cm, de formigó cel·lular tipus YTONG-SIPORES de Xella Thermopierre o equivalent, 

col·locat amb mortes adhesiu de la mateixa marca comercial que el bloc col·locat. S’inclou la 

part proporcional de blocs especial YTONG:SIPOREX de Xella Thermopierre o equivalent, 

per a la realització de lligades horitzontals, així com també s’inclou la part proporcional de 

l’armadura necessària per la correcta construcció de l’element. 

L’acabat exterior serà un arrebossat amb morter monocapa (OC) de coment, de designació 

CSIII W2 col·locat manualment sobre armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de 

vidre revestida de PVC de 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 gr/m2, amb acabat raspat. 

Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat 3 (calculat anteriorment): edifici en zona eòlica 

C (E1), alçada de l’edifici < 15m i zona pluviomètrica III. 

La fusteria exterior serà d’alumini lacat, elaborada amb perfils de preu alt, classificació 

mínima 3 de permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima (A 

d’estanquitat de l’aigua UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent 

segons UNE-EN 12210, sense persiana. L’envidrament estarà format per dos vidres aïllant 

de seguretat, amb classificació de resistència a l’ impacte manual nivell Q de 3+3 i 3+3 de 

gruix i cambra d’aire de 10 mm. 

Disseny de Cobertes: 

Per a les cobertes el grau d’impermeabilitat exigit es únic i independent de factors climàtics. 

Qualsevol solució constructiva arriba al grau d’impermeabilitat sempre i quan es compleixin 

les condicions indicades a l’apartat 2.4 del DB-HS 1. 

La coberta serà plana transitable amb pendents de formigó amb perlita, impermeabilització 

amb membrana de gruix 1,2 mm, d’una làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie, 

amb armadura de malla de fibra de vidre col·locada sense adherir al suport. Aïllament de 

planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, 

resistència tèrmica entre 1,20 i 1,30 m2k/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell 

recte, col·locades sense adherir. Acabat superficial format per capa de protecció de morter 

de ciment 1:6, elaborat a l’obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix i paviment de 

terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt. Col·locat 

sense adherir sobre suports de morter de ciment de 20 cm d’alçària mitjana, per a ús 
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exterior. Separació entre els diferents elements que conformen la coberta mitjançant làmines 

separadores de feltre de polipropilè amb un per de 100 a 110 g/m2, col·locada no adherida.  

 

 HS 2 : Recollida i evacuació de residus 

Aquesta secció s’aplica als edifici d’habitatges de nova construcció, en referència a la 

recollida dels residus ordinaris generats en ells.. 

Per a la gestió de residus es farà servir el sistema municipal de recollida d’escombreries. 

 

 HS 3 : Qualitat de l’aire 

L’edifici disposa de condicions de vent il·lació per assolir dos objectius: 

 

‐ Garantir les exigències bàsiques de qualitat interior de l’aire 

‐ Millorar el confort i l’estalvi d’energia. 

Pel que fa a la ventilació con a qualitat de l’aire interior: 

 

‐ L’edifici ventila al carrer Casanova, al carrer Provença i al pati interior que 

l’envolta 

‐ Les xemeneies de les calderes i dels extractors de les cuina expulsen els 

fums per la coberta de l’edifici. 

‐ L’interior de l’edifici disposa de sistemes de ventilació segons les 

especificacions DB-H3, el Decret d’habilitabilitat i les Ordenances Municipals. 

Pel que fa a la ventilació com a millora del confort i l’estalvi d’energia. 

 

‐ El disseny de l’edifici facilita la ventilació creuada, de manera que es 

podran aconseguir les condicions de confort interior de manera natural en 

certes èpoques de l’any reduint el consum de les instal·lacions tèrmiques. 
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 HS 4 : Subministrament d’aigua 

La instal·lació de fontaneria donarà servei únicament al servei de visitants així com els de 

personal, els canviadors de les tres aules infantils i a la cuina. 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques del DB-HS 4 

del CTE i d’altres reglamentacions, en quant a la qualitat de l’aigua, proteccions contra 

retorn, condicions mínimes de subministrament als punts de consum, manteniment, estalvi 

d’aigua, en les següents condicions: 

Qualitat de l’aigua: Els materials i el disseny de la instal·lació garantint la qualitat 

de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus 

d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de 

no disminuir la vida útil de la instal·lació. 

Protecció contra retorn: Es disposaran de sistemes anti-retorn. S’establiran 

discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament 

d’aigua i les d’evacuació, així com entre les primeres i 

l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la instal·lació. 

Cabal instantani:   El cabal instantani d’aigua freda i calenta pels rentamans serà 

de q>0,1, l/s. 

Pressió:   La pressió mínima de les aixetes en general serà de P >100 

kPa i la dels escalfadors P >150 kPa. En tot cas, la pressió 

màxima en qualsevol punt de consum serà inferior a P < 500 

kPa. 

Manteniment:  Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa. Els 

locals on s’instal·laran els equips i elements de la instal·lació 

tindran les dimensions suficients. Es garantirà l’accessibilitat 

de la instal·lació que passi per zones comunes. 

Estalvi d’aigua:   Les mesures d’estalvi d’aigua es veuran definides a l’apartat 

4.8 corresponent a l’aplicació del decret 21/2006 de 14 de 

febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambiental i 
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d’ecoeficiència en els edificis i modificat posteriorment per el 

decret 111/2009 de 14 de Juliol. 

 

 HS 5 : Evacuació d’aigües 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les 

pluvials de l’edifici, conduint-les a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos 

de la instal·lació als locals amb la col·locació de taps hidràulics. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques del DB-HS 5 

del CTE i d’altres reglamentacions en quant a ventilació, traçat, dimensionat i 

manteniment, en les següents condicions: 

 

Ventilació: Es disposa de sistema de vent il·lació que permet 

l’evacuació dels gasos i garanteix el correcte funcionament 

dels tractaments hidràulics. 

 

Traçat: El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de 

les aigües residuals i dels residus evitant-ne la retenció. 

 

Dimensionat: La instal·lació es dimensió per a transportat els cabals 

previsibles en condicions segures. 

 

Manteniment: Es dissenya de forma que sigui accessible i de fàcil 

manteniment. 

3.8.5. Protecció enfront el soroll 
 

-Valors límit d’aïllament 

Es garanteix l’exigència de protecció enfront el soroll mitjançant el DB-HR. L’edifici garanteix 

d’aïllament acústic en les següents situacions: 
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 Aïllament acústic a soroll aeri 

‐ Separacions verticals interiors: 

Considerant l’edifici con un recinte protegit (recinte habitable del tipus c) aules en edificis d’ús 

docent) l’índex global de reducció acústica (RA) de les separacions verticals interiors 

(envans) serà RA>33dBA.  

 

-Tancaments en contacte amb l’exterior : Façanes, cobertes i terres en contacte amb 

l’exterior: 

Per determinat el valor d’aïllament acústic a soroll aeri, D2m,nT,Atr . en dBA, entre el recinte 

protegit i l’exterior en funció de l’índex de soroll dia, Ld (taula 2.1 del DB-HR Codi Tècnic de 

L’edificació [2]) 

 

Taula 3.10: Ús de l’edifici 

Es considera un valor de l’índex de soroll dia( Ld)  d’entre 70-75 dBA tal i com es pot veure al 

mapa estratègic d’ Aglomeració de soroll del Barcelonès.  

 

 Aïllament acústic a soroll d’impactes: 

Els elements constructius de separació horitzontals han de tenir, en conjunt amb els 

elements constructius adjacents, unes característiques tals que compleixin: 

Recintes protegits: 
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a) Protecció enfront el soroll procedent generat en recintes no pertanyents a 

la mateixa unitat d’ús. 

 

El nivell global de pressió de soroll d’impactes,L’nTw,  en un recinte protegit 

colindant vertical o horitzontalment, no per pertanyent a la mateixa unitat d’ús i 

que no sigui recinte d’instal·lacions o d’activitat , no serà mes gran de 65 dB 

(L’nTw> 65 dB). 

b) Protecció enfront el soroll generat en recintes d’instal·lacions o en recintes 

d’activitat: 

 

El nivell global de pressió o de soroll d’impactes, L’nTw, en un recinte protegit colindant 

vertical o horitzontalment amb un recinte d’activitat o amb un recinte d’instal·lacions no 

serà mes gran de 60 dB (L’nTw> 65 dB). 

 

‐ Valors límit de temps de reverberació 

En conjunt els elements constructius, acabats superficials i revestiments que delimiten un 

aula  o una sala de conferències, un menjador i un restaurant, tindran la absorció acústica 

suficient de tal manera que: 

 

‐ El temps de reverberació en aules i sales de conferència buides (sense 

ocupació i sense mobiliari), tal que el volum sigui menor que 350 m2, no serà 

superior a 0,7 s. 

Per a limitar el soroll reverberant en les zones comuns els elements constructius, els acabats 

superficials i els revestiments que delimiten la zona comuna d’un edifici residencial, públic, 

docent i hospitalari amb recintes protegits amb els que comparteixen portes, tindran 

l’absorció acústica suficient de tal manera que l’àrea d’absorció acústica equivalent, A, sigui 

al menys 0,2 m2 per cada metre cúbic del volum del recinte. 

 



Pág. 56  Memoria 

 

3.8.6. Estalvi d’energia 

 

L’edifici  projectat satisfà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la limitació 

de la demanda energètica, incorporant instal·lacions tèrmiques amb el rendiment adequat, 

disposant de sistemes d’il·luminació eficient i incorporant energia solar tèrmica per a la 

construcció d’aigua calenta sanitària. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. 

 Dades Prèvies:  

La demanda energètica dels edificis es limita en funció del clima de la localitat en la que 

s’ubiquen segons la zonificació climàtica i la càrrega interna en els seus espais. 

 

‐ Zonificació climàtica: 

L’edifici es troba a la província de Barcelona, consultant l’apèndix D corresponents a zones 

climàtiques del HE es pot determinar la zona climàtica que li correspon a Barcelona capital 

així com l’alçada de referència , en aquest cas Barcelona Capital es zona climàtica C2 amb 

una alçada de referència d’1 m. 

 

‐ Classificació dels espais: 

Els espais interiors dels edificis es classifiquen en espais habitables  i espais no habitables.  

A efectes de càlcul de la demanda energètica, els espais habitables es classifiquen en funció 

de la quantitat de calor dissipada al seu interior, degut a l’activitat realitzada i al període 

d’utilització de cada espai: 

En aquest cas tenim: 
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‐ Espais de càrrega interna baixa (espais destinats principalment a residir en 

elles, amb caràcter eventual o permanent): Espais en els que es dissipa poca 

calor 

A efectes de comprovació de la limitació de condensacions en els tancaments, els espais 

habitables es caracteritzen per l’excés d’humitat interior.  

En aquest cas tenim: 

 

‐ Espais de classe d’higrometria 3 o inferior: espais en els que no es 

proveeixi una elevada producció d’humitat.  

Es farà servir per el mètode de càlcul la opció simplificada ja que es compleixen les 

condicions establertes a l’apartat 3.2.1.2. corresponents a aplicabilitat del HE: 

 

‐ Superfície de forats a cada façana sigui inferior al 60 % de la seva 

superfícies. 

‐ Superfície lluernaris sigui inferior al 5 % de la superfície total de la coberta. 

‐ Solucions constructives siguin convencionals. 

 

 HE 1. Limitació de demanda energètica 

L’edifici compleix amb l’exigència bàsic HE-1 del Codi Tècnic de L’edificació [2]: Limitació de 

la demanda energètica, del qual s’adjunta el resum dels requeriments que estableix, en 

funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i els tancaments que conformen l’evolvent. 

L’àmbit d’aplicació d’aquesta secció es per tot edifici de nova construcció. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment es realitzarà la opció simplificada 
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-Caracterització i quantificació de les exigències 

 Demanda energètica 

Tal i com s’ha determinat anteriorment la zona climàtica que correspon a la situació de 

l’edifici es  C2. A continuació es mostren els valors de la transmitància tèrmica màxima de 

tancament i particions interiors de l’evolvent tèrmica (taula 2.1 del DB-HE 1). 

Gràfic 3.11: Demanda energètica 

Els paràmetres característics que defineixen l’evolvent tèrmica s’agrupen en els següents 

tipus: 

‐ Transmitància tèrmica de murs de façana : UM 

‐ Transmitància tèrmica de cobertes : UC 

‐ Transmitància tèrmica de tancaments en contacte amb el terreny : UT 

‐ Transmitància tèrmica de forats : UH 

‐ Factor solar modificat de forats : FH 

‐ Factor solar modificat de lluernaris : FL 

‐ Transmitància tèrmica de mitjaneres : UMD 

Depenent de la zona climàtica els valors dels paràmetres característics mitjans canvien, a 

continuació es mostres els valors corresponents a la zona climàtica C2 ( taula 2.2 del DB-HE 

1 Codi Tècnic de L’edificació [2]): 
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Gràfic.3.12: Zona climàtica 

 Condensacions 

Existeixen dos tipus de condensacions: 

 

‐ Condensacions superficials:  Als tancaments i particions interiors que 

composen l’evolvent tèrmica de l’edifici, es limitarà de forma que s’eviti la 

formació de floridures a la seva superfície interior. Per a això, a les superfícies 

interiors dels tancaments que puguis absorbir aigua o susceptibles de 

degradar-se i especialment als ponts tèrmics dels mateixos, la humitat relativa 

mensual de dita superfície serà inferior al 80 %.  

‐  

‐ Condensacions intersticials: A tancaments i particions interiors que 

composen l’envolen tèrmica de l’edifici seran tals que no produeixin una 

pèrdua significativa de les seves propietats tèrmiques o suposin un risc de 

degradació o pèrdua de la seva vida útil. A mes a mes, la màxima 

condensació acumulada a cada període anual no serà superior a la quantitat 

d’evaporació possible al mateix període. 

 

 

 Permeabilitat a l’aire 
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La permeabilitat a l’aire de les carpinteries, serà inferior a 27 m3/h m2 ( zona climàtica C). 

 

 HE 2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

 

L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i producció d’ACS) apropiades per 

garantir el benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus 

equips, donant compliment el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques, RITE. La definició de 

les instal·lacions es fa a l’ ANNEX F. 

 

Exigències tèrmiques de les instal·lacions tèrmiques (segons RITE [7]): 

 

‐ General: 

 

En l’àmbit del RITE:  

 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir 

i utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, 

eficiència i seguretat que estableix el RITE de qualsevol altra reglamentació o 

normativa que pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada” 

RITE 

CTE (HE 4, HS 3, 

HR) 

Taula.3.14: Instruccions tècniques del RITE 
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‐ Benestar i Higiene: 

Taula.3.15: Instruccions tècniques del RITE 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que s’obtingui una qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de 
l’aire interior i una quantitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la 
qualitat acústica de l’ambient, complint els requisits següents:” 

 

RITE IT 1.1 

Qualitat tèrmica de 
l’ambient 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els 
paràmetres que defineixen l’ambient tèrmic dins d’un 
interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris 
dels edificis” 

RITE IT 
1.1.4.1 

Qualitat de l’aire interior Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una 
qualitat de l’aire interior acceptable, en els locals 
ocupats per les persones, eliminant els contaminants 
que es produeixin de forma habitual durant d’ús 
habitual dels mateixos aportant un cabal suficient 
d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire 
viciat” 

RITE IT 
1.1.4.2 

 

* En l’àmbit del CTE, cal 
disposar d’un sistema de 
ventilació que garanteixi 

l’exigència bàsica HS3 “Qualitat 
de l’aire interior”: 

Ventilació de 
l’interior dels 
habitants 

CTE DB HS 
3 

Ventilació en la 
resta de l’edifici 
(criteris anàlegs al 
CTE DB HS3) 

RITE IT 
1.1.4.2 

Higiene “Les instal·lacions tèrmiques permetran una dotació 
d’aigua calenta sanitaris, en condicions  adequades, 
per a la higiene de les persones” 

RITE IT 
1.1.4.3 

Prevenció i 
control de la 
legionel·losi 

Qualitat de l’ambient 
acústic 

“En condicions normals d’utilització, el risc de 
molèsties o malalties produïdes pel soroll i les 
reverberacions de les instal·lacions tèrmiques estarà 
limitat” 

RITE IT 
1.1.4.4 

CTE DB HR 
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‐ Eficiència energètica: 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar 

de manera que es redueixi el consum d’energia convencional de les instal·lacions 

tèrmiques i, com a conseqüència, de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres 

contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, 

de sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització d’energies renovables i 

de les energies residuals, complint els requisits següents” 

RITE IT 1.2 

Rendiment energètic 

“Els equips de generació de calor i fred, així com els 

destinats al moviment i transport de fluids, es 

seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 

prestacions, en qualsevol condició de funcionament, 

estiguin el més a prop possible al seu règim de 

rendiment màxim” 

RITE IT 

1.2.4.1 

Distribució de calor i fred 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions 

tèrmiques han de quedar aïllats tèrmicament, per 

aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats 

terminals amb temperatures pròximes a les de sortida 

dels equips de generació” 

RITE IT 

1.2.4.2 

Regulació i control 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de 

regulació i control necessaris perquè es puguin mantenir 

les condicions de disseny previstes en els locals 

climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums 

d’energia a les variacions de la demanda tèrmica, així 

com interrompre el servei.” 

RITE IT 

1.2.4.3 

Comptabilització de 

consums 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb 

sistemes de comptabilització perquè l’usuari conegui el 

seu consum d’energia, i per permetre el repartiment de 

despeses d’explotació en funció del consum, entre 

diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la 

demanda de diferents usuaris” 

RITE IT 

1.2.4.4 

Recuperació d’energia 
“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes 

que permetin l’estalvi, la recuperació d’energia i 

l’aprofitament d’energies residuals” 

RITE IT 

1.2.4.5 

Utilització d’energies “Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies RITE IT 
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renovables renovables disponibles, amb l’objectiu de cobrir amb 

elles una part de les necessitats de l’edifici” 

1.2.4.6 

 

* En l’àmbit 

del CTE HE 

4 

Instal·lacions tèrmiques per a la 

producció d’ACS: 

-Si la demanda d’ACS és > 50 l/dia a 

60º 

-Escalfament de l’aigua de piscines 

climatitzades 

CTE DB HE 

4 

D.21/2006 

Eco 

eficiència 

   

Taula.3.16: Instruccions tècniques del RITE 

 

‐ Seguretat : 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 

utilitzar de manera que es previngui i es redueixi a límits acceptables el risc de patir 

accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, flora, fauna, 

bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris 

molèsties i malalties” 

RITE IT 1.3 

    

Taula.3.17: Instruccions tècniques del RITE 

 

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

 

 Valor de l’Eficiència Energètica de la instal·lació 

Per establir els corresponents valors d’eficiència energètica límit, s’identifica la instal·lació 

d’il·luminació, segons estableix el DB HE 3, com a grup 1: zones de no representació o 

espais en els que el criteri de disseny, la imatge o l’estat anímic que es vol transmetre a 

l’usuari amb la il·luminació, queda relegat en un segon pla davant d’altres criteris con el nivell 

d’il·luminació, el confort visual, la seguretat i l’eficiència energètica. 

Els valors limita d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) de les aules i de les zones 

comuns son 4,0 i 4,5 respectivament. (taula 2.1 del DB- HE 3 Codi Tècnic de L’edificació [2]). 
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Gràfic.3.12: Zones d’activitat diferenciada 

 

 Sistemes de control i regulació 

Per a cada zona es disposarà al menys d’un sistema d’encesa i apagada manual, a manca 

d’un altre sistema de control,(no s’accepta com a únic sistema de control, l’encesa i 

l’apagada des del quadre elèctric.  

 

 HE 4. Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

Tenint en compte que l’edifici té demanda d’ aigua calenta sanitària, una part d’ ella es 

cobrirà mitjançant una instal·lació d’energia solar. 

 

La contribució solar serà com a mínim la més desfavorable de la que resulta de l’aplicació 

del DB HE 4 i el Decret d’Eco eficiència.  

 

 HE 5. Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

Aquesta secció no li es d’aplicació . 

3.9. Ecoeficiència 

El present projecte incorpora els criteris d’eco eficiència obligatoris per Decret 21/2006 de 14 

de Juliol [12], pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco eficiència en els 

edificis. 
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Els paràmetres d’eco eficiència que ha de complir l’edifici, fan referència a quatre conceptes: 

aigua, energia, materials i sistemes constructius i residus. 

Article 3: Paràmetres d’eco eficiència relatius a l’aigua: 

AIXETES: 

‐ L’edifici disposa de xarxa de sanejament que separa les aigües pluvials de 

les residuals i  les transporta separadament fins una arqueta que es troba al 

seu exterior. 

‐ Les aixetes dels tots els lavabos, bidets i aigüeres així com els equips de 

la dutxa , estan dissenyats per economitzar aigua, disposaran d’un mecanisme 

economitzador. El cabal Q < 12 l/min i Q > 9 l/min amb una pressió P = 1 bar. 

‐ Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes de doble descàrrega o 

descàrrega interrompi ble. 

‐ Les aixetes del lavabos i dutxes disposen de mecanisme temporitzadors o 

detectors de presència per el seu funcionament. 

Article 4: Paràmetres d’eco eficiència relatius a l’energia: 

AÏLLAMENT TÈRMIC: 

‐ Les parts massisses dels diferents tancaments verticals exteriors, incloent 

els pilars de façana asseguraran un coeficient mitjà de transmitància tèrmica 

Km=0,70 W/m2K. 

‐ Les obertures de façanes de vidre doble asseguraran un coeficient mitjà de 

transmitància tèrmica Km < 3,30 W/m2K. 

PROTECCIÓ SOLAR: 

‐ La façana orientada al carrer Provença (orientació nord-oest) i  la façana 

orientada al carrer Casanova (orientació est) disposen d’element o tancament 

a l’exterior o entre vidres tal que el factor solar de la part envidriada S < 35 % 

PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA AMB ENERGIA SOLAR: 

Segons l’Annex G es determina la demanda energètica d’aigua calenta segons la tipologia 

dels edificis i la contribució mínima d’energia solar en la producció d’aigua calenta sanitària 

segons les zones climàtiques.  
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Tipologia de l’edifici: Centres escolars sense dutxes  

Paràmetres determinació demanda ACS 

Nº Usuaris de l’edifici 30 usuaris 

Demanda ACS a 60 º (l/persona) 4 l/persona 

Demanda ACS a 60 º (l/dia) 120 l/ dia 

Zona climàtica III 

Contribució mínima energia solar d’ACS 50 % 

Taula.3.12:Paràmetres determinació demanda d’aigua calenta sanitària 

S’instal·larà una presa d’aigua freda i una d’aigua calenta degut a que s’instal·larà un aparell 

rentavaixelles a la cuina. 

Article 6: Paràmetres d’eco eficiència relatius a materials i sistemes constructius: 

  PRODUCTES: 

Al menys una família de productes de la construcció de l’edifici haurà de disposar d’un dels 

següents: 

‐ Distintiu de garantia de qualitat ambiental de Generalitat de Catalunya. 

‐ Etiqueta ecològica de la Unió Europea 

‐ Marca AENOR Medi ambient 

‐ Etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001) 

‐ Etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN) 

Article 7: Paràmetres d’ Ecoeficiència relatius als residus: 

El local disposarà segons les diferents estances d’un sistema d’emmagatzematge per els 

diferents tipus de residu generat. 
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4. Descripció de les instal·lacions 

A continuació es fa una breu descripció de totes les instal·lacions de les quals s’ha dotat a 

l’edifici: 

4.1. Instal·lació Sanejament 

S’han realitzat la instal·lació de dos sistemes de sanejament , un per a aigües pluvials 

(aigües provinents del pati d’esbarjo i de la coberta) i un altre per a aigües residuals provinent 

dels lavabos, serveis, banys - canviadors i cuina 

 

‐ Sanejament aigües residuals: 

Les canalitzacions son de tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-U) rígid d’alta 

temperatura. Aquestes canalitzacions recolliran les aigües residuals dels diferents punts de 

consum i estaran connectats a un ramal col·lector de diàmetre 110 mm que les transportarà 

fins la xarxa separativa municipal.  

 

‐ Sanejament aigües pluvials: 

S’han instal·lat en funció de la superfície útil, 5 embornals a la coberta i 3 embornals al pati 

d’esbarjo per tal de recollir les aigües de pluja.  

Per tal de conduir l’aigua residual des de la coberta fins el ramal col·lector de la planta baixa 

s’instal·len dues baixants de diàmetre 110 mm. Un cop s’uneixen els col·lectors d’aigües 

residuals de la coberta i la del pati d’esbarjo, son conduïdes mitjançant un ramal col·lector de 

diàmetre 160mm fins la xarxa separativa municipal. 

La instal·lació de sanejament queda descrita a l’Annex C. 
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4.2. Instal·lació Fontaneria 

Es distribueix l’aigua freda i l’aigua calenta a tots els aparells sanitaris o punts de serveis de 

l’edifici. L’aigua calenta es subministra a través de la caldera que esta situada a la sala 

d’Instal·lacions mitjançant sistema de pre-escalfament per plaques solars. 

La distribució principal d’aigua es realitzarà aprofitant el  fals sostre del passadís i al punts de 

consum encastades a les parets, amb canonada de coure, es col·loquen claus de tall per 

cadascuna de les canonades a l’entrada de cada dependència. 

La instal·lació de fontaneria queda descrita a l’Annex D. 

4.3. Instal·lació Elèctrica 

La instal·lació elèctrica s’ha dissenyat seguint els requeriments del reglament electrotècnic 

de baixa tensió, per a locals de pública concurrència. El local disposarà d’escomesa pròpia a 

una tensió de 400/230 V, amb una potència màxima admissible de 43,64kW i una potència 

instal·lada de 47,39kW. Els cables a utilitzar a tota la instal·lació seran no propagadors 

d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  

La instal·lació estarà dividida en un quadre principal situat a l’entrada del local i dos 

subquadres, un a la sala d’instal·lació i l’altre a la cuina. 

 

‐ Il·luminació: 

A les zones comunes de circulació l’edifici disposarà d’enllumenat funcional que 

germanitzaran els nivells mínims d’il·luminació que s’especifica en el Codi Tècnic de 

l’Edificació SU-4. 

 

‐ Zona exterior exclusiva per persones : E > 5 lux 

‐ Zona interior exclusiva per persones : E> 50 lux 

Per altre banda es donarà compliment als valor d’eficiència energètica de la instal·lació 

(VEEI) que s’especifica al DB-HE-3 Codi Tècnic de L’edificació [2]: 
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‐ VEEI  de les aules: 4,0 

‐ VEEI  de les zones comuns: 4,5 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació des de l’interior de l’edifici 

fins a la sortida exterior garantint els següents nivells d’il·luminació: 

 

‐ Recorreguts d’evacuació : E > 1 lux 

‐ Instal·lacions manuals de Protecció contra incendis: E > 5 lux 

‐ Quadre d’enllumenat E > 5 lux 

La instal·lació elèctrica queda descrita a l’Annex E. 

4.4. Instal·lació de Calefacció 

S’ha previst a l’edifici d’un sistema de calefacció per aigua calenta mitjançant caldera i  

radiadors. La superfície calefactable és de 549,95 m2. 

L’aigua calenta es produïda per la caldera mixta de gas que també s’utilitza per aigua calenta 

sanitària. La distribució d’aigua es realitza mitjançant un sistema mono tubular amb radiadors 

d’alumini per a totes i cadascuna de les zones calefactable de l’edifici. 

Dita instal·lació consta d’un total de 4 anells amb un màxim de 7 emissors per anell. 

La instal·lació de calefacció queda descrita a l’Annex F. 

4.5. Instal·lació de Captació Solar Tèrmica 

D’acord amb el DB-HE 4 Codi Tècnic de L’edificació [2], en relació amb l’estalvi d’energia, es 

dota a l’edifici d’una instal·lació d’un sistema de captació solar tèrmica  per a l’aigua calenta 

sanitària composada per 2 plaques solar que es situaran a la coberta plana de l’edifici 

orientades al sud amb una inclinació de 45º sobre la horitzontal. 

Tota l’aigua calenta produïda per aquesta instal·lació s’envia a la caldera per aconseguir la 

preparació de 60ºC per al seu servei.  
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S’ aconsegueix cobrir un 72 % de la demanda l’aigua calenta sanitària. 

La instal·lació de captació solar tèrmica queda descrita a l’Annex G. 

4.6. Instal·lació de Climatització 

La instal·lació de climatització consta de dos parts, una que es la de la instal·lació d’un 

sistema d’aire condicionat i una altre que consisteix en la instal·lació d’un sistema de 

ventilació per mantenir una qualitat òptima d’aire interior de l’edifici. 

S’ha escollit un sistema de climatització anomenat VRV (volum de refrigerant variable) que 

consisteix en connectar un total de 17 unitats interiors a una única unitat exterior 

condensadora situada a la coberta de l’edifici. 

Per el sistema de ventilació s’ha escollit una unitat de tractament d’aire amb una bateria de 

calor, de manera que a l’ hivern escalfi l’aire aportat a l’edifici i a l’estiu el deixi entrar a la 

temperatura ambient compensant-se amb el sistema de refrigeració. 

La instal·lació de climatització queda descrita a l’Annex H. 

4.7. Instal·lació de Protecció contra incendis 

Es realitza la instal·lació dels elements de protecció i detecció contra incendis d’acord amb la 

normativa d’aplicació. 

La instal·lació de protecció contra incendis queda descrita a l’Annex J. 

4.8. Instal·lació de Gas 

El local disposa d’una instal·lació de per a poder donar servei a la caldera per la producció 

d’aigua calenta sanitària, amb escomesa pròpia de la xarxa de distribució de baixa pressió. 

 .Es realitzarà d’acord amb la normativa aplicable d’instal·lacions de gas. 

La totalitat de la instal·lació de gas queda descrita a l’Annex K. 
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4.9. Instal·lació de Telecomunicacions 

Es dota a l’edifici d’una xarxa de telecomunicacions exclusivament per a veu i dades 

instal·lant les preses de connexió corresponents als despatxos juntament amb la sala 

polivalent. 

La totalitat de la instal·lació de telecomunicacions queda descrita a l’Annex L. 

4.10.   Instal·lació anti - intrusió 

Es dota l’edifici d’una central de detecció d’intrusió amb sirena exterior i interior situada a la 

sala de professors, juntament amb detector de moviment i detector magnètics a les portes. 

La totalitat de la instal·lació de telecomunicacions queda reflectida a l’Annex M. 
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5. Plànols 

Els plànols són els següents: 

‐ Plànol 1: Situació i Emplaçament 

‐ Plànol 2: Planta General 

‐ Plànol 3: Coberta 

‐ Plànol 4: Seccions i Façanes 

‐ Plànol 5: Instal·lació de Sanejament Planta Baixa 

‐ Plànol 6: Instal·lació de Sanejament Planta Coberta 

‐ Plànol 7: Instal·lació de Fontaneria 

‐ Plànol 8:Instal·lació Elèctrica Planta Baixa 

‐ Plànol 9: Instal·lació Elèctrica Planta Coberta 

‐ Plànol 10: Esquema Unifilar Quadre Principal 

‐ Plànol 11: Esquema Unifilar Subquadre Sala Instal·lacions 

‐ Plànol 12: Esquema Unifilar Subquadre Cuina 

‐ Plànol 13: Xarxa de Terres 

‐ Plànol 14: Instal·lació de Calefacció 

‐ Plànol 15: Instal·lació de Captació Solar Tèrmica 

‐ Plànol 16: Esquema Solar i ACS 

‐ Plànol 17: Instal·lació de Climatització Planta Baixa 

‐ Plànol 18: Instal·lació de Climatització Planta Coberta 

‐ Plànol 19: Instal·lació de Protecció Contra Incendis 
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‐ Plànol 20: Instal·lació de Gas 

‐ Plànol 21: Instal·lació de Telecomunicacions 

‐ Plànol 22: Instal·lació Anti-Intrusió 
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6. Pressupost 

El pressupost total d’execució material de les instal·lacions dels present projecte es de 

181.876,60 €, CENT VUITANTA-UN MIL VUITCENTS SETANTA-SIS EUROS amb 

SEIXANTA CÈNTIMS D’EURO. 

El pressupost d’execució per contracte (P.E.C) de les obres contemplades ascendeix a la 

quantitat de 216.433,15€, DOS CENTS SETZE MIL QUATRE CENTS TRENTA-TRES 

EUROS amb QUINZE CÈNTIMS D’EURO més l’ IVA corresponent d’acord amb la legislació 

vigent en el moment de l’emissió de la factura.  

Els honoraris de redacció del present projecte ascendeixen a 5.456,30 €, CINC MIL 

QUATRE CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS D’EURO, més l’ IVA 

corresponent d’acord amb la legislació vigent en el moment de l’emissió de la factura.  

 El detall del pressupost així com els amidaments , el quadre justificatiu de preus i el resum 

del mateix es pot veure a l’ ANNEX Q. 
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Conclusions 

S’ha redactat el projecte executiu d’instal·lacions d’un edifici existent destinat a una llar 

d’infant situat a Barcelona al carrer Provença número 182 cantonada amb el carrer 

Casanova. 

En la adopció de totes les solucions proposades en el mateix, s’ha buscat l’estricte 

compliment de les normatives que li son d’aplicació sota els criteris fonamentals de 

sostenibilitat, eficiència energètica, confort, estàndards de  qualitat i  de seguretat i salut de a 

les persones, per tal de garantir un ús adequat,un bon rendiment i durabilitat del conjunt de 

les instal·lacions que composen l’activitat. 

Totes aquestes propostes composen el projecte executiu, que constitueix l’eina fonamental 

per la correcta execució de l’activitat, amb aquest objectiu, s’ha posat molt enfasi en la 

preparació d’una abundant documentació gràfica i descriptiva de cadascuna de les 

instal·lacions.  
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