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RESUM  

 

Aquest projecte final de grau consisteix en el desenvolupament d’un estudi de viabilitat econòmica d’un 

edifici d’espais polivalents situat al municipi de Santa Margarida i els Monjos, concretament al poble de 

la Ràpita (Alt Penedès). 

 

L’objectiu de l’estudi, és conèixer la viabilitat de convertir una escola que actualment està en desús, en 

un espai polivalent on poder realitzar diferents activitats i alhora aprofitar aquest espai imfrautilitzat per  

millorar la xarxa d’equipaments públics del municipi.  

 

Les fases del treball han consistit, en primer lloc, en elaborar una proposta d’intervenció, que consistirà 

en l’aixecament gràfic i la documentació gràfica de l’actuació i la memòria constructiva corresponent a 

tota la reforma. En base a l’experiència i a les dades obtingudes sobre les necessitats de la població i les 

seves activitats, es planteja la reforma pensant en la millor proposta per el poble i per la seva gent, de 

cara a millorar l’aprofitament de l’edificació.  

La segona fase consisteix en valorar econòmicament la inversió necessària de tota la intervenció. 

La tercera fase és l’estudi de viabilitat, on es realitza un anàlisi de mercat i s’executa l’estudi econòmic 

per valorar la rentabilitat de la operació. 

 

Com a resultat final i en base a l’estudi econòmic, s’obté un VAN de 24.216,72 i un TIR de 5,60%, per 

tant, podem afirmar que el projecte és viable a 10 anys vista. 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

El present projecte que es presenta a continuació consisteix en el desenvolupament de l’estudi de 

viabilitat econòmica d’un edifici d’espais polivalents situat al municipi de Santa Margarida i els Monjos, 

concretament al poble de la Ràpita.  

 

L’edifici sobre el que es realitza l’estudi de viabilitat econòmica és una escola que ja no ofereix el seu 

servei com a tal, a la qual es pretén realitzar un projecte de canvi d’ús per adaptar-la al programa 

funcional d’un espai polivalent i millorar les prestacions de l’edifici, per adaptar-lo a la nova normativa.  

 

L’edifici sobre el qual es treballa, representa un abans i un desprès per el poble de la Ràpita. Tots els 

esforços que van fer la gent del poble per poder veure complert el somni de tenir una escola, es van veure 

recompensats. Actualment, per la demanda de places i l’antiguitat de l’edifici, es va construir una nova 

escola al poble, per tant, l’edifici dels antics col·legis va quedar sense cap ús. És per això, pel que 

significa aquest edifici pel poble, que realitzo aquest projecte, pretenent aprofitar aquest espai 

imfrautilitzat, millorant la xarxa d’equipaments públics del municipi i alhora oferir uns serveis que la 

gent del poble demana i necessita.        

 

La realització d’aquest projecte, es farà en diferents fases. Prèviament a la intervenció, es farà un estudi 

de la demanda del poble per així poder realitzar els diferents espais que es volen destinar al nou espai 

polivalent. D’aquesta manera es podran realitzar els plànols del nou ús adaptant l’edifici segons les 

necessitats. Posteriorment es realitzarà l’estudi de viabilitat econòmica per poder assegurar que la 

realització del projecte és viable o no. 

 

Les intervencions necessàries mantindran al màxim les solucions constructives originals i alhora 

s’adaptarà l’edifici a les noves necessitats funcionals. Per l’antiguitat de l’edificació, s’haurà de realitzar 

l’adaptació per a persones disminuïdes a tot l’edifici segons normativa, doncs actualment no la compleix. 

Amb el canvi d’ús, es vol aconseguir un espai renovat més adequat i aprofitable per la població, amb una 

imatge més actual i alhora conservant l’estat de les façanes originals.  

 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

2.1. EMPLAÇAMENT 

 

L’edifici es troba situat a l’Avinguda del Penedès número 1 de la Ràpita, municipi de Santa Margarida i 

els Monjos (Alt Penedès) i codi postal 08730.  

L’edifici està una mica elevat respecte la cota de l’Avinguda del Penedès. Limita al nord-oest amb el pati 

de l’escola format per un espai de terra i una pista de futbol-sala. Al nord-est amb l’església del poble, al 

sud-est amb un petit espai ajardinat tancat per un mur d’alçada mitjana amb vistes a l’Avinguda del 

Penedès, i al sud-oest amb el carrer de la Tallada. 
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2.2. ANTECEDENTS 

 

2.2.1.  La construcció de l’escola de La Ràpita  

 

A principis del segle XX, el poble de la Ràpita va viure una empenta important amb la construcció de la 

Sala de Ball i el Cafè, que van anomenar “Sociedad Cooperativa de Consumo la Rapitense”, a l’any 

1905. Cinc anys més tard, el 1910, es va crear la “Mútua del Panadés” i el 1911 la “Asociación Agrícola 

y Cooperativa del Caserío de la Ràpita”. Uns anys més tard, a finals dels anys vint, va haver-hi una 

represa amb la construcció de les escoles i la capella. La favorable situació econòmica que hi havia 

llavors a La Ràpita va ser una de les causes que ajudaria a la seva construcció.  

 

És per això que el 8 de setembre de 1918, uns veïns en representació del poble de La Ràpita demanen a 

l’Ajuntament que faci una escola “pues es un perjuicio el tener que concurrir á la de los Monjos en la 

cual hay un curso en 140 alumnos puesto que el local es insuficiente para tantos”, tal i com cita Torrents 

(2008).  

Serà doncs, l’octubre de 1924, quan la propietària de La Tallada, Maria Teresa Cases i de Ayxemús va 

cedir gratuïtament a l’Ajuntament uns terrenys de 1800 m² al costat de la carretera que anava de 

Barcelona a Tarragona. Es va signar l’escriptura amb una serie de condicions:  

 

1ª. Que els terrenys es destinessin exclusivament a la construcció de dues escoles (una de nenes i 

un altre de nens) i ademés una capella perquè els veïns poguessin assistir als actes de ”Culto 

Católico”.  

2ª. Que es crearia una comissió de veïns i regidors com a responsable.  

3ª. Que primer, s’hauria d’aixecar la capella i després les escoles, o fer-ho al mateix temps.  

4ª. Que no es podrien obrir ni finestres, ni obertures encarades cap a la resta del terreny de la qual 

s’havia segregat la parcel·la.  

5ª. Que les obres de la capella com les de les escoles s’haurien d’acabar en un termini de tres 

anys, i si no fos així es retornaria el terreny i les construccions que ja s’haguessin fet a la seva 

propietària.  

 

 

 

 

L’Ajuntament va acceptar aquestes condicions, i al febrer de 1926 es va encarregar la formació dels 

plànols, pressupostos...a l’arquitecte Juan Güell de Vilafranca del Penedès. Uns mesos més tard, al  

desembre, es va crear una comissió mixta de veïns i regidors per assumir la supervisió i el control del  

projecte, tal i com es va acordar a l’escriptura de cessió.  

 

El dia 1 de gener de 1927, a les 3 de la tarda es col·locava la primera pedra de les escoles i la capella de 

La Ràpita. Tal i com cita Torrents (2008): “Es feia a peonada a torns entre els veïns del poble. Els que 

tenien cavall o matxo gros, valia per tres jornals de peons. Els col·legis es van adjudicar a un pressupost 

de 15.000 pts. aigua fora. El mestre d’obres era dels Monjos (Amado Farré). Els materials eren a 

compte del poble, els transports, també, per torns els que tenien animals grans. Es va fer el fonament 

amb grups de 6 persones (els que no hi volien anar pagaven el jornal a un altre a canvi d’ell). La gent 

treballava tant que es discutien quin grup en feia més metres. La pedra la portaven de la pedrera de Mas 

Pigot i la sorra del Pacianet. Primer es va fer una bassa molt gran que un carro amb la bóta feia viatges 

al pèlag de la palanca de les Masses. Els manobres en una portadora amb semalers feien el morter i 

mullaven l’obra. Al costat, el paleta va fer una caseta gran per guardar el ciment i les eines més 

perilloses de perdre’s. El ciment el donava “Cementos y Cales Freixes”.  

 

Però degut a problemes econòmics, subvencions que tardaran en arribar, donatius poc generosos...les 

obres es van allargar, i l’Ajuntament va haver de demanar un préstec bancari per poder fer front a la 

construcció. Amb tantes dificultats la construcció dels dos edificis van estar un temps parades, però una 

vegada més, gràcies a l’empenta dels veïns i el sentit de comunitat, va portar a finalitzar el projecte 

oferint el seu treball en la construcció i fent pressió sobre les autoritats. 

 

Finalment, el novembre de 1931 van començar de manera provisional les classes a l’escola, tot i que va 

ser en unes condicions pèssimes. 

Quan l’escola ja va estar en funcionament, es va acabar l’església, que es va inaugurar el 13 d’octubre de 

1935.  
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2.2.2.  Evolució de l’escola de La Ràpita 

 

Com s’ha dit anteriorment, el novembre de 1931 es va posar en funcionament l’escola de La Ràpita, que 

constava de dues aules molt grans (situades cada una en un dels cossos laterals), una per als nens i una 

per a les nenes. La planta superior del cos central s’utilitzava com habitatges dels mestres.  

 

L’any 1939, un cop acabada la guerra civil espanyola, els soldats encarregats en reconstruir els ponts que 

s’havien fet malbé aprop de la Ràpita, van ocupar l’escola, i això va comportar que les classes 

s’haguessin d’impartir al centre cultural del poble durant el temps que s’hi van estar. 

 

No va ser fins els anys 80, que es va procedir a realitzar una reforma en profunditat de les dependències 

de l’escola per aconseguir més aules. Així doncs, del setembre de 1982 al setembre de 1987, l’escola va 

passar de tenir dues aules a tenir-ne nou, a més d’altres dependències necessàries.  

Es van fer talls transversals a la zona d’aules de nens i nenes, fent-ne dos pisos a la part dels cossos 

laterals i es van habilitar com a aules i despatxos els habitatges dels mestres de la planta superior del cos 

central. Es va realitzar el projecte d’instal·lació elèctrica aprovat el gener de 1986 i la instal·lació 

receptora de gas pel projecte de calefacció el 1987. L’any 1990 es va instal·lar l’antena de la ràdio a la 

coberta de l’escola, per la creació d’una emissora de ràdio escolar. Durant l’estiu de 1991 es va arranjar 

la coberta. Durant el curs 1997-1998 es va posar una tanca al pati per tal de separar la pista del pati, i 

durant el curs 1999-2000 es va crear l’aula d’informàtica. Finalment,  l’estiu del 2000 es van canviar les 

finestres i portes exteriors, passant a ser de fusteria d’alumini. 

Des del curs 2000-2001, a l’antiga escola hi ha la Llar d’Infants de la Ràpita al costat de l’escola, 

tractant-se d’un petit edifici de nova construcció annexionat a l’escola. 

 

Degut a un augment important de l’alumnat, es va demanar la construcció d’un nou col·legi. Aquest es 

va posar en funcionament el curs 2008-2009, per tant, el juny de 2008, es van acabar les classes a 

l’escola vella.  

Actualment, s’ha ampliat la llar d’infants reformant el cos lateral dret, i s’ha tancat la zona reformada 

respecte la resta de l’edifici. També s’està utilitzant una de les aules de la planta baixa com a local del 

Ball de Diables del poble, utilitzant també la caseta del jardiner com a magatzem per tot el material de la 

colla. 

 

 

 

2.3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

Es tracta d’un edifici aïllat, construït a principis dels anys trenta. És de planta rectangular i dues plantes 

d’altura, format per un cos central de més alçada i parament de façana avançat respecte de la resta, i dos 

cossos laterals, un a cada banda del cos central. 

 

Coberta. La coberta del cos central és a quatre aigües i la dels cossos laterals, de dues aigües. En quant a 

l’estructura de suport de la coberta és de tipus encavallada.  

 

Distribució. L’edifici s’organitza a partir del vestíbul central de la planta baixa, al qual s’accedeix des de 

la façana posterior i de les aules principals. Des del vestíbul central, es pot accedir a la planta superior 

dels cossos laterals a través de dues escales d’un sol tram, disposades simètricament a la resta d’aules. 

També, des del mateix vestíbul central, s’accedeix a les diverses dependències auxiliars de la planta 

superior del cos central, on antigament s’hi distribuïen els habitatges dels mestres, a través d’una escala 

de tres trams.  

 

Façanes. Respecte la façana principal, al cos central destaquen els porxos que donen accés a les aules 

principals de l’escola, protegint la doble entrada de l’edifici. Aquests porxos estan compostos seguint 

l’ordre clàssic grec: una base esglaonada, dues columnes de secció circular, capitells, fris i frontó 

triangular. Destaquen a la planta primera, en el cos central, uns balcons disposats entre els porxos de la 

planta baixa que formaven part de la distribució dels habitatges dels mestres. Les façanes són d’obra de 

fàbrica arrebossades amb morter de ciment pòrtland. A la part superior s’hi poden veure dues franges que 

sobresurten com a element decoratiu. Les finestres van protegides amb unes reixes metàl·liques.  

 

Estructura. L’estructura vertical es compon per les parets de càrrega de pedra amorterada de 48 cm de 

gruix i pilars a les ales laterals. Aquests pilars suporten unes jàsseres de formigó amb un cantell de 53 

cm. El sostre està format per un forjat unidireccional compost per biguetes semi resistents (amb una 

distància entre eixos de 70 cm) revoltó ceràmic i una capa de compressió de 4 a 5 cm, amb un gruix total 

del cantell del sostre de 30 cm.  

 

Parets i envans. Les parets i envans interiors són ceràmics, amb gruixos variables de 5 cm fins a 15 cm. 
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Revestiments. Totes les parets del distribuïdor, les aules i les escales tenen un arrambador de 90 cm 

d’alçada d’estucat, i la resta de paret està enguixada i pintada. Les parets dels serveis i els vestuaris estan 

enrajolades. Tota la pavimentació de l’edifici està formada per rajola ceràmica. Els sostres de tot l’edifici 

estan enguixats i pintats. 

 

Tancaments exteriors. Els tancaments exteriors de l’edifici estan compostos per finestres correderes i 

batents, totes d’alumini. Les dues portes d’entrada principal són de fusta, la de l’entrada posterior és 

d’alumini com les finestres i, tant les portes d’entrada als vestuaris com la porta d’entrada a la caseta del 

jardiner són d’acer.  

 

Urbanització. Referent als espais exteriors de l’edifici, davant l’entrada principal hi ha un petit espai 

ajardinat delimitat per un mur. En la part posterior de l’edifici hi ha el pati de l’escola, format per un 

espai de terra, la pista de futbol-sala i un pati més petit delimitat per tanques que pertany a la llar 

d’infants.  

 

En referència a l’estil arquitectònic, les escoles Sant Domènec estan situades dins del corrent noucentista, 

estil en què agrada utilitzar elements del repertori clàssic en les composicions. L’element principal que 

identifica aquest edifici amb l’esil noucentista és la planta rectangular de l’edifici, formada per un cos 

central i cossos laterals més baixos. 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE SUPERFÍCIES ACTUALS 

 

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA          

PLANTA BAIXA         647,30 m² 

PLANTA PRIMERA       507,92 m² 

PLANTA COBERTA       632,14 m² 

TOTAL         1.787,36 m² 

SUPERFÍCIE SOLAR         

TOTAL         1.841,85 m² 
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3. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

 

3.1. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 

3.1.1.  Enderrocs  

 

El projecte preveu l’enderroc puntual d’alguns envans de planta baixa que no afecten a l’estructura de 

l’edifici. S’arrencaran tots els sanitaris, així com els armaris empotrats. També s’arrencaran les piques; la 

de l’aula 3 de planta baixa, la de la sortida d’emergència i la del distribuïdor de l’ala lateral superior 

esquerra. També s’arrencarà tot l’enrajolat dels serveis i vestuaris, la totalitat dels paviments de rajola, la 

fusteria interior i exterior i les reixes de les finestres. Es desmuntarà la caldera que hi ha al vestuari petit. 

També caldrà repicar l’estucat de totes les parets. Dels vestuaris s’enderrocarà tot l’espai on hi ha les 

dutxes i lavabo, que està uns 15 cm. més elevat respecte la resta del terra, deixant tot l’espai buit i a la 

mateixa alçada.  

S’anul·laran totes les intal·lacions; l’elèctrica, la de fontaneria, la de calefacció, arrencant i desmuntant 

els elements obsolets. 

Tots els enderrocs es realitzaran amb mitjans manuals i/o mecànics, i la runa es transportarà a un 

monodipòsit o abocador autoritzat. 

 

3.1.2.  Moviment de terres  

 

Els moviments de terres previstos són l’excavació de rases per la nova xarxa de sanejament, una rasa per 

a l’execució d’una nova connexió de la xarxa de subministrament d’aigua i una rasa per la nova connexió 

del subministrament de gas natural. 

Les terres sobrants de l’excavació es traslladaran a un abocador autoritzat que es col·locarà al pati de la 

façana posterior.  

 

3.1.3.  Parets i envans 

 

El projecte preveu la construcció de noves parets i nous envans per la distribució interior. 

El sistema de compartimentació el formaran els paraments fixes i els mòbils. Els paraments fixes estaran 

formats per obra humida, amb fàbrica de ceràmica de diferents gruixos, col·locats amb morter per anar 

revestits. Els elements mòbils de fusteria es descriuen en l’apartat de fusteria.    

 

 

Tancaments d’obra de fàbrica 

Els tancaments interiors que separen espais seran d’envà ceràmic de 5 cm,10 cm i 15 cm de gruix amb 

peces de maó foradat de 290x140x40 mm, 290x140x90 mm i 290x140x90 mm, respectivament. En 

alguns casos la separació d’espais es realitzarà amb paret de 15 cm, és el cas de la sala d’instal·lacions 1, 

on s’ubicaran les instal·lacions elèctriques. 

La unió de les peces es realitzarà amb morter de ciment cola. 

Els tancaments interiors han de ser estables, plans, aplomats i resistents als impactes horitzontals.  

L’obra de fàbrica ha d’estar col·locada a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Els junts cal que 

estiguin plens i sense rebaves. 

El tancament ha d’estar travat amb les altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre 

que sigui possible, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. Quan no es pugui travar es collaran 

peces d’acer entre els dos envans.  

Es remataran els envans amb guix o una pasta flexible per permetre els moviments de l’estructura 

independents dels moviments dels tancaments interiors.  

Les obertures de més d’1,00 m d’amplada han de portar una llinda resistent.  

El gruix dels junts serà de 1,20 cm. 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l’aigua del morter.  

Les peces s’han de col·locar enllardades i s’han d’assentar sobre morter 1:4.  

Les mides de totes les divisions interiors queden reflexades en els plànols de cotes del projecte. 

 

3.1.4.  Revestiments 

 

Paviments 

A tots els paviments de les estances interiors de l’edifici es col·locarà rajola de gres porcel·lànic de la 

casa Porcelanosa. 

L’enrajolat dels paviments es farà amb rajola de gres porcel·lànic amb acabat polit, d’alta qualitat i de 

color gris. Les peces tindran una mida de 30x30 cm. El sòcol serà del mateix material que el paviment i 

tindrà una alçada de 5 cm.  

Els paraments d’aplicació han d’estar nets i humitejats. 

Les peces a col·locar han de tenir la humitat necessària per tal de no absorbir l’aigua del morter. S’han de 

col·locar a truc de maceta i desprès s’ha d’estendre la beurada. 

L’adherència de les peces al suport es farà amb morter de ciment cola. 
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3. PROPOSED ACTION 

 

3.1  Constructive memory 

 

3.1.1 . Debris 

 

The project includes the demolition of some specific partitions ground not affect the structure of the 

building. Boots all health, as well as wardrobes. Also boot sinks, the class of 3 ground floor of the 

emergency exit and distributor of top left side of the wing . Also it boots all tiling services and costumes , 

all of the tile flooring, carpentry, interior and exterior railings and windows. Desmontarà boiler is that 

there is little costumes. Will also rewrite the stock of all the walls. Of changing demolished the space 

where the shower and toilet, which is about 15 cm. higher respect the rest of the land, leaving all the 

empty space at the same height. 

We will cancel all facilities installed: the electrical, the plumbing, the heating and pulling and 

disassembling obsolete elements. 

All debris will be carried out with manual means and/or mechanical and debris is transported to a landfill 

or authorized monodipòsit. 

 

3.1.2. Earthworks 

 

The earthworks are planned digging trenches for the new sewer system, a trench for the implementation 

of a new connection to the mains water and a trench for the new connection of natural gas supply. 

The excess earth from the excavation will be transported to a landfill authorized to be placed in the 

courtyard of the rear facade. 

 

3.1.3. Walls and partitions 

 

The project includes the construction of new walls and new walls for the interior layout. 

The system will be on the compartmentalization of fixed and movable walls. The work will consist of 

walls still wet with ceramics for different thicknesses, placed mortar to be coated. The mobile elements 

of carpentry described in section carpentry. 

 

 

 

Exterior brickwork 

The interior walls that separate areas will be ceramic wall 5 cm , 10 cm and 15 cm thick pieces of hollow 

bricks 290x140x40 mm, 290x140x90 mm and 290x140x90 mm, respectively. In some cases the 

separation wall space will be made of 15 cm in the case of the living room set 1, will house the electrical 

installations. 

The union of the parts are made with cement mortar glue. 

The interior walls should be stable plans, plumbed and impact resistant horitzintals. 

The masonry must be placed in rows and trencajunts must be horizontal. All together they must be full 

and without burrs. 

The closure should be joined with the other walls, cliffs, walls and non-structural elements. Whenever 

possible, this should be locked for alternative rows. When you can not unite harvested pieces of steel 

between the two partitions . 

Is finished with plaster partitions or pasta flexible to allow movement of the structure independent of the 

movement of interior walls. 

The openings of more than 1,00 m wide should bring a strong edge. 

The thickness of 1.20 cm will be together. 

The bricks should be placed so that the necessary moisture it absorbs water from mortar. 

The pieces should be placed enllardades and be seated on mortar 1:4. 

The sizes of all the internal divisions are reflected in the levels of project plans. 

 

3.1.4. coatings 

 

Flooring 

On all floors of the rooms inside the building will be placed tile Porcelain tiles from Porcelanosa lànic. 

The tiles of the floor will be tiled with porcelain tiles lànic-polished finish, high quality gray. The pieces 

have a size of 30x30 cm. The socket is the same material as the floor and have a height of 5 cm. 

The application surfaces must be clean and moistened. 

The pieces in place should be needed moisture so as not to absorb water from the mortar. Be placed and 

then trick maceta must extend the grout. 

Adherence parts support will cement mortar glue. 
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Les peces han d’estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. S’han de respectar els junts propis del 

suport i els junts estructurals. 

Les peces del sòcol han d’estar recolzades sobre el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 

superfície plana i llisa.  

Les peces han d’estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, que un cop acabada 

ha de tenir una textura i un color uniforme. 

Tant el paviment com el sòcol, no ha de tenir peces trencades, escantonades, tacades ni altres defectes 

superficials. No ha de tenir ressalts entre les peces. 

El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24 hores següents a l’estesa de la beurada. 

 

Cel-ras  

Per a facilitar el pas d’instal·lacions, es preveu la col·locació de cel-ras en el distribuïdor 1 de planta 

baixa, els dos locals d’instal·lacions, els serveis i la sortida d’emergència. Aquest cel-ras es realitzarà 

mitjançant plaques d’escaiola per a revestir, de 100 x 60 cm, anclat mitjançant una estructura auxiliar de 

suport metàl·lic.  

 

Arrebossats 

Arrebossat interior 

Totes les parets interiors dels serveis s’arrebossaran per a la posterior col·locació del revestiment de 

rajola.  

L’enrajolat dels paraments verticals serà amb peces ceràmiques esmaltades amb acabat mate.  

Les parets de fàbrica per enrajolar s’arrebossaran amb morter de ciment 1:6 reglejat sense lliscar. S’hi 

col·locarà una malla de fibra de vidre plastificada a les juntes no estructurals entre diferents materials per 

tal d’evitar l’aparició de fissures a la superfície de l’arrebossat.  

 

Arrebossat exterior 

Les façanes són d’obra de fàbrica arrebossades amb morter de ciment pòrtland. Les parts deteriorades i 

les parts modificades segons el projecte, s’arrebossaran amb la mateixa tècnica.  

L’arrebossat serà amb morter de ciment pòrtland, sense granulats, reglejat, amb una proporció 1:6 i sorra 

fina i acabat remolinat.  

L’arrebossat no ha de tenir fissures, bosses o altres defectes. S’hi col·locarà una malla plàstica a les 

juntes no estructurals entre diferents materials per tal d’evitar l’aparició de fissures a la superfície de 

l’arrebossat.   

 

Ha de tenir un color i una textura uniforme. No s’hi han de notar les aplicacions realitzades en fases 

diferents. Les arestes han de quedar arrodonides i els angles vius. 

El gruix del morter de base >= 15 mm. 

 

Enrajolats  

Totes les parets interiors dels serveis i el pas de planta baixa que distribueix els serveis de dones i homes, 

s’enrajolaran.   

L’enrajolat d’aquests paraments verticals serà amb peces ceràmiques esmaltades amb acabat mate, d’alta 

qualitat brillant de color blanc e intercalant peces blaves per la sanefa. Les peces ceràmiques seran de la 

casa Porcelanosa i tindran la mida de 15x15 cm.  

En les zones que van enrajolades, desprès de netejar la superfície i quan la humitat no sigui més gran del 

3%, s’aplicarà una capa d’adhesiu del tipus recomanat pel fabricant de la ceràmica. Sobre aquesta capa, 

s’assentaran les rajoles sense junt, amb separació entre rajoles entre 1,5 i 3 mm. Posteriorment s’estendrà 

la beurada pel reblert de les juntes. Transcorregut el temps de secat, s’eliminaran les restes de la beurada 

i es netejarà la superfície.  

El revestiment no ha de tenir peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. Un cop acabat el 

revestiment, ha de tenir una textura i un color uniformes.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i aplomada.  

S’han de respectar els junts estructurals.  

Els junts del revestiment han de ser rectes i han d’estar rejuntats amb beurada o morter de ciment blanc o 

gris.  

Les arestes de les parets enrajolades es realitzaran amb cantoneres d’acer inoxidable. 

El gruix del morter adhesiu serà entre 2 i 3 mm.  

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d’evitar possibles diferències de tonalitat. 

 

Enguixats 

S’enguixaran totes les parets i sostres afectats pels canvis de distribució que no vagin revestides de 

rajola. Aquelles parets que no es vegin afectades per els canvis de distribució però que estiguin 

deteriorades, se’ls farà una repassada.  

Els enguixats es faran a bona vista, amb arestes i racons de cantell viu, aplomats i anivellats, quedant la 

superfície de l’enguixat llisa, plana i aplomada.  

Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats, nets i humits per tal que el guix quedi ben adherit al 

suport.   



13                                                                                                                    ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA D’UN EDIFICI D’ESPAIS POLIVALENTS SITUAT AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 

  

 

The pieces should be placed in touch and straight alignments. Must be respected together themselves 

together and structural support. 

Parts socket must be supported on the floor, well attached to the support and must form a flat and smooth 

surface. 

The pieces should be well attached to the support and must form a flat surface, which once must have a 

uniform texture and color. 

Both, the floor and the baseboard, should not have broken parts, escantonades, stained or other surface 

defects. There must inlcude pieces. 

The floor should not step within 24 hours after laying grout. 

 

The ceiling 

To facilitate passage facilities, provides for the placement of the ceiling in one of the dealer floor, the 

two local facilities, services and the emergency exit. This is done through the ceiling plaster boards to 

cover, 100 x 60 cm, anchored by an auxiliary structure of metal support. 

 

Breaded 

Interior plastering 

All interior walls services coat them for later placement of tile coating. 

The vertical tiling of sera with ceramic glazed with matte finish. 

The walls of tile factory coat them with cement mortar 1:6 evened without slipping. They placed a 

fiberglass mesh laminated to non-structural joints between different materials in order to avoid the 

appearance of cracks on the surface of the batter. 

 

Pool plastering 

The walls are plastered masonry with portland cement mortar. The damaged parts and modified parts as 

designed, coat them with the same technique. 

The Guests are plastered with Portland cement mortar, without granules, evened with a 1:6 ratio and fine 

sand and finish swirls. 

The batter should not have cracks or other defects bags. Placed it in a plastic mesh no joints between 

different structural materials in order to avoid the appearance of cracks on the surface of the batter 

should have a uniform color and texture. There have been noteworthy applications made in different 

phases. The edges should be rounded angles and things. 

The thickness of the mortar base > = 15 mm. 

Tiling 

All interior walls and services over the ground that distributes the service men and women tiled. 

The floors of these vertical pieces will be glazed ceramic with matte finish, high quality bright white e 

putting the pieces blue border. The ceramic pieces are porcelain and the house will size 15x15 cm. 

In areas that were tiled, then clean the surface and when the humidity is not greater than 3% will apply a 

layer of adhesive of type recommended by the manufacturer of ceramics. On this layer, settle without the 

tiles together with tile separation between 1.5 and 3 mm. Then spread the filling of grout jointed. After 

the drying time, remove debris and clean the grout surface. 

The coating should not be cracked pieces, broken, stained or escantonades. Once the coating should have 

a uniform texture and color. 

The pieces must be well attached to the support and must form a flat surface and plumbed. 

Structural joints must be respected. 

All together the coating should be straight and be Grouting with cement mortar or grout white or gray. 

The edges of the walls will be tiled with corner stainless steel. 

The thickness of the adhesive mortar is between 2 and 3 mm. 

Need to mix different parts of boxes in order to avoid differences in tone. 

 

Plastered 

Plastered all the walls and ceilings of the affected distribution if they are not covered with tiles. Those 

walls are not affected by changes in distribution but they are damaged, they will make a second hand. 

The plaster will be a good view, with live edges and corners edge, plumbed and leveled, leaving the 

surface of the plaster smooth, flat and plumbed. 

The application surfaces must be sanitized, clean and wet so that the plaster is firmly attached to the 

support. 
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S’utilitzarà guix YG, i per el lliscat, escaiola E-30.  

Es col·locarà protecció d’aresta amb peces galvanitzades fins a 2,20 m.  

S’hi col·locarà una malla plàstica a les juntes no estructurals entre diferents materials per tal d’evitar 

l’aparició de fissures a la superfície del guix.  

El gruix de l’enguixat serà de 1,2 cm. 

La pasta de guix que s’utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la utilitzada en els paraments, 

i s’ha d’aplicar en dues operacions: una primera d’estesa i una segona de lliscat.  

El lliscat s’ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui, amb la superior d’una pasterada feta amb 

aquesta finalitat. 

S’han d’evitar cops i vibracions que puguin afectar l’enguixat durant l’adormiment, i no s’han d’utilitzar 

additius que puguin variar aquest procés.  

    

Pintura 

Es pintaran els paraments verticals i horitzontals interiors amb pintura plàstica i acabat llis. Es realitzarà 

una capa segelladora i dues d’acabat. Tots els sostres aniran pintats de color blanc. El color dels espais 

comunitaris com el vestíbul, distribuïdor, l’escala, neteja, sales d’instal·lacions serà d’una tonalitat 

crema. La resta de sales aniran pintades segons uns criteris que depenen de l’ús a que va destinada cada 

sala.  

La sala de reunions es pintarà de color groc clar per transmetre serenor i tranquil·litat a qui pugui anar-hi 

a fer reunions. 

El local de les corals anirà pintat amb dues tonalitats de blau, ja que aquest color representa el cel amb el 

cant dels ocells i amb això podem identificar el cant coral.   

El local destinat a realitzar l’esplai, el pintarem amb colors verds que representen la natura, un espai on 

els infants poden gaudir i aprendre alhora. 

Els dos magatzems i la caseta per guardar material dels diables, es pintaran de color gris fosc. Aquests 

espais destinats a guardar diferents materials tendeixen a acumular pols, per això és millor un color fosc 

per les parets. 

El local dels diables es pintarà dels dos colors que identifiquen el ball de diables, el vermell i el negre.  

Pel local del teatre, es busca la foscor, la penombra i alhora l’alegria i/o tristesa presents durant la 

representació d’una obra teatral, per això es pintarà el local amb una tonalitat gris i taronja. 

Per la façana posterior s’utilitzarà pintura al plàstic llis per a exterior amb una capa segelladora i dues 

d’acabat. S’utilitzaran tres colors diferents; un blanc trencat per el sobresortint de la façana posterior, un 

marró fosc per el sòcol i la cornisa, i un color ataronjat per la resta de la façana.  

 

Tots els elements metàl·lics rebran dues capes d’imprimació antioxidant diluïda amb oli de llinassa, i 

seguidament aniran pintats amb dues capes de pintura a l’esmalt de color gris les portes i de color blanc 

les reixes exteriors de les finestres. 

 

3.1.5.  Tancaments exteriors 

 

Es canviaran totes les fusteries exteriors d’alumini per donar compliment al CTE. Es preveu la 

substitució de totes les finestres i portes.  

La nova fusteria exterior serà d’alumini lacat, qualitat alta i color marró terra RAL 8028, amb trencament 

de pont tèrmic i doble vidre amb càmera d’aire, amb un vidre de 4 mm. laminar interior amb butiral, 

càmera de 12 mm. i un vidre exterior temperat de 4 mm. D’aquesta manera resolem les necessitats 

climàtiques, d’aïllament acústic i de seguretat ja que es protegeixen els vidres interiors en cas d’impacte 

de persones, i els exteriors temperats asseguren que en cas d’impacte, aquests es desintegrin en petites 

fraccions eliminant el perill de caiguda dels mateixos en forma de guillotina. 

Les fulles corredisses portaran rodaments d’agulles i les fulles batents tindran un junt central de neoprè. 

Els bastiments seran d’acer galvanitzat i estaran travats a l’obra o perfileria metàl·lica mitjançant 

elements d’ancoratge del mateix material. 

La unió del bastiment amb la paret ha d’estar segellada en tot el perímetre. 

Els marcs de finestres i balconeres hauran d’estar subjectes sobre el bastiment de base per mitjà de visos 

autoroscants o amb rosca mètrica, d’acer inoxidable. 

Les reixes existents de les finestres es desfixaran per rehabilitar-les. Es poliran, netejaran i es pintaran de 

nou.  

Les persianes seran a base de lamel·les mòbils, tindran un accionament manual. 

Les portes d’entrada seran d’alumini lacat d’iguals característiques que les finestres. 

A l’entrada de la façana posterior, es col·locarà un tancament enrotllable de barres d’acer, com a medi de 

seguretat. 

La porta de sortida d’emergència, les dels magatzems de la façana posterior i la porta de la caseta de 

material dels diables seran metàl·liques en acabat lacat gris RAL 7040 amb resistència al foc EI60. La 

porta d’emergència estarà provista d’una barra antipànic horitzontal.  

El tipus d’obertura, batent o corredissa, així com les mides de l’obertura, queden reflexades al plànol de 

fusteria del projecte. 
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YG used plaster , and the plaster , stucco E -30. 

Be placed groin protection pieces to 2.20 galvanized meters away. 

Placed it in a plastic mesh no joints between different structural materials in order to avoid the 

appearance of cracks on the surface of the plaster. 

The thickness of the plaster shall be 1.2 cm. 

The paste of plaster used must have the same characteristics as that used in the walls , and should be 

applied in two operations : the first extended and a second slide. 

The plaster has to do with the thinnest of gypsum , ie, the top of a dough made for this purpose. 

Avoid shock and vibration that can affect the plaster during the setting and do not use additives that can 

vary this process. 

    

Painting 

They paint the vertical and horizontal interior paint and smooth finish. There will be a sealer coat and 

two finish. All ceilings will be painted white. The color of the common areas like lobby, distributor, 

scale, cleaning rooms facilities will be installed in a cream shade. The remaining rooms will be painted 

according to criteria that depend on the use to which he intended each room. 

The meeting room is painted pale yellow to convey serenity and tranquility to those who can go to 

meetings. 

The local choirs will be painted in two shades of blue , as this color is the sky with the birds singing and 

we can identify the choir. 

The local recreation intended to make the green paint colors that represent nature, a place where children 

can enjoy and learn at the same time. 

The two warehouses to store equipment and house devils, were painted dark gray. These spaces to store 

different materials tend to collect dust, so it is better a dark color on the walls. 

The local paint the heck are two colors that identify dance hell, red and black. 

As local theater , seeks darkness, the gloom while joy and/or sorrow present during the performance of a 

play, so the place is painted with gray and orange hue. 

On the back wall used to paint smooth plastic exterior with a coat of sealer and two finish. Used three 

different colors, white broken by protruding from the rear facade, a dark brown for the base and cornice, 

and orange for the rest of the facade. 

 

 

 

All items receive two coats of metal primer antioxidant diluted with flaxseed oil, and then will be painted 

with two coats of enamel paint on doors gray and white bars outside the windows. 

 

3.1.5 . Exterior 

 

It will change all Aluminium to comply with CTE. It provides for the replacement of all windows and 

doors. 

The new exterior will be painted aluminum , high quality and earth brown RAL 8028, with thermal break 

and double glass tube with a glass of 4 mm. butyral laminate interior, 12 mm camera. and 4 mm 

tempered glass exterior. This will solve the climate needs, soundproofing and security as protecting the 

inner glass on impact people and the outside temperate ensure that in case of impact, they disintegrate 

into small fractions eliminating the danger of falling into the same form of guillotine. 

The sliding bring needle bearings and blades will swing along a central neoprene. 

The frames are made of galvanized steel and are stuck at work or metal profiles by anchoring elements of 

the same material. 

The union of the frame wall must be sealed around the perimeter. 

The window frames and balconies will be subject based on the frame using self-tapping screws or 

threaded metric stainless steel. 

The bars of the existing windows desfixaran to rehabilitate them. It sandpaper, cleaned and painted 

again. 

The blinds are made from slats phones have a manual override. 

The doors will be painted aluminum windows that peer characteristics. 

At the entrance to the back wall, is placed a steel bar rolling closure as a means of security. 

The emergency exit door, the back wall of the warehouse and the door of the shed material heck are 

metallic gray RAL 7040 lacquered finish with fire resistance EI60. The emergency door shall be 

provided with a horizontal bar panic. 

The type of opening, sliding or swing, as well as the size of the opening, are reflected in the plane 

woodworking project. 
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3.1.6.  Fusteria 

 

Es canviarà tota la fusteria interior, l’exterior (veure tancaments exteriors) i la realització de nous 

armaris.  

Les portes són de doble fulla de fusta llisa de DM de 8 mm. de gruix, amb premarcs folrats amb tapetes 

de la mateixa fusta i manetes i poms d’alumini anoditzat. Bastiment de fusta de pi de Flandes i acabat 

amb tapajunts de DM. 

A l’hora de la formació dels envans i divisòries interiors, es col·locaran bastiments que es folraran quan 

es col·loqui la fusteria.  

Els bastiments s’han de travar a la paret mitjançant ancoratges galvanitzats a mesura que es puja la paret.  

Les fulles de les portes interiors seran llises per ambdues cares i amb cantells protegits per llistó embotit.  

Els tapajunts han de ser equidistants de les arestes del bastiment sobre el qual estan col·locats. Han 

d’estar fixats sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. 

La fixació dels tapajunts es realitzarà de manera que no s’observin forats ni desperfectes en els propis 

tapajunts ni en el conjunt de la fusteria col·locada.  

Els armaris interiors per empotrar seran de les mateixes característiques que les portes. 

Tots els elements, així com les dimensions i tipus de fusteria interior es descriuen als diferents plànols de 

fusteria del projecte. 

 

3.1.7.  Vidrieria 

 

Es renovarà tota la vidrieria dels tancaments, tant els exteriors com els interiors.  

La vidrieria dels tancaments exteriors serà del tipus DVH, que està constituït per dos làmines de vidre i 

una càmera d’aire que millora l’aïllament tèrmic i acústic del conjunt, per mitjà d’un separador 

d’alumini. S’utilitzarà un vidre del tipus 4/12/4, aconseguint en conjunt amb la fusteria un valor K de 2, 

80 kcal/m² h ºC com a mínim. 

La vidrieria utilitzada per els tancaments interiors serà el vidre comú o Float.  

Els tancaments interiors amb vidrieria són dos portes de doble fulla cada una. Per tal de bloquejar parcial 

o totalment la visibilitat darrera d’aquests vidres, s’utilitzaran vidres de superfície irregular rugosa 

perquè distorsioni la imatge de fora cap endins.   

 

 

 

 

3.1.8.  Aparells sanitaris 

 

Es preveu la renovació i col·locació de nous inodors, lavabos i urinaris.  

Els nous aparells sanitaris i la griferia seran de la casa Roca. 

Els aparells sanitaris han de quedar anivellats en ambdues direccions i en la posició prevista. Han d’estar 

fixats sòlidament als paraments, amb les fixacions específiques per a cada un dels aparells.  

S’ha de garantir l’estanquitat de la connexió amb el conducte d’evacuació i amb els d’alimentació. 

La griferia serà de tipus monocomandament. 

 

3.1.9. Electricitat 

 

Aspectes generals 

 

Actualment l’escola disposa d’una instal·lació elèctrica existent, amb origen al comptador T-20 ubicat a 

un local a planta baixa. Al seu costat, es troba el Quadre General de Distribució (QGD.Ex), també 

existent i que donen origen a tota la instal·lació elèctrica de l’edifici.  

Recentment, es va reformar la zona del cos lateral dret de l’edifici per ampliar la llar d’infants annexada. 

Amb aquesta reforma, es va instal·lar un nou Quadre General de Distribució (QGD.BT), que alimentat 

des del comptador, esdevé el punt central de distribució de tot l’edifici. Aquest quadre alimenta el 

QGD.Ex (no utilitzat en la nova llar d’infants) i un nou quadre que alimenta l’ampliació de la llar. Vist 

això, aprofitarem aquest QGD.BT que ens alimenta el QGD.Ex per el subministrament de la nostra 

reforma prevista. 

 

Subministrament elèctric 

 

S’ha previst una instal·lació elèctrica amb una potència màxima admissible de 66.940 W (IGA de 63 A). 

Es renovarà l’interruptor de control de potencia (ICP), que actualment és de 32A, no suficient per la 

potència contractada, i es col·locarà un de 63A. 

Tal com es justifica en l’esquema elèctric, la potència de càlcul en la reforma de l’edifici, serà de: 

     - il·luminació                                             2.030 W 

     - endolls d’ús general                                62.560 W 

     - altres                                                        2.350 W 

    - TOTAL potència instal·lada                    66.940 W 
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3.1.6 . Carpentry 

 

They change all the interior carpentry, outside ( exterior view ) and the realization of new cabinets. 

The doors are double leaf wooden smooth DM 8 mm . thick, covered with mats preframes with the same 

wood handles and knobs in anodized aluminum. Pine wood frame and finished flashing Flanders DM. 

At the time of the formation of internal walls and partitions, frames are placed that when lining is placed 

woodworking. 

The frames must be united to the wall using galvanized anchors as you go up the wall. 

The leaves are smooth interior doors on both sides and edges with ribbon inlay protected. 

The flashing should be equidistant from the edges of the frame on which they are placed. Should be fixed 

firmly to the frame in all its length. 

Fixing the flashing is done so that no holes or defects observed in themselves or flashing the whole 

carpentry placed. 

The cabinets are recessed interior for the same features as the doors. 

All the elements, as well as the size and type of interior carpentry describes the different plans 

woodworking project. 

 

3.1.7 . Glassware 

 

Will renew the entire exterior of glassware, both outdoors and the indoors. 

The glassware is the type of exterior DVH, which consists of two sheets of glass and an air chamber that 

improves thermal and acoustic set by means of a separator of aluminum. Used a type of glass 4/12/4, 

getting together with a K value of the timber 2,80 kcal/m² h °C at least. 

The glassware used for the interior walls will be ordinary glass or float. 

The interior walls are two stained glass double doors each. To partially or completely block visibility 

behind this glass, used glass because rough uneven surface distursioni image outside inwards. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 . Sanitary 

 

It provides for the renovation and installation of new toilets, sinks and urinals. 

The new sanitary ware and faucets will rock the house. 

The sanitary equipment must be leveled in both directions and the planned position. They must be firmly 

fixed to parements with bindings specific to each of the devices. 

We ensure the tightness of the connection with the evacuation duct and the supply. 

The lever -type faucets will. 

 

3.1.9 . Electricity 

 

General 

 

Currently the school has an existing electrical installation to rise to counter T -20 located on the ground 

floor premises. At his side is the General Distribution Box (QGD.Ex) also exists and Donan origin to all 

the electrical installation of the building. 

Recently the area of the body right side of the building was reformed to expand the nursery attached. 

With this reform was to install a new General Distribution Box (QGD.BT), which fed from the meter 

becomes the central point of distribution throughout the building. This picture feeds QGD.Ex (not used 

in the new nursery) and a new box that feeds the expansion of the home. Hence we take this QGD.BT 

that feeds QGD.Ex for the supply of our planned reform. 

 

Electrical Supply 

 

Planned an electrical installation with a maximum power allowable 66,940 W (IGA of 63 A). Will renew 

the power control switch (ICP), which is currently, 32A, not enough power contracted, and placed on a 

63A. 

As the scheme is justified in electric power calculation in the reform of the building will be: 

     - Illumination                             2030 W 

     - Plugs mainstream                   62560 W 

     - Other                                       2.350 W 

    - Total installed power              66.940 W 
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I la potència màxima de funcionament parcial simultani, serà: 

 

     - il·luminació,                                         2.030 W * 0,90 = 1.870 W 

     - endolls d’ús general                            62.560 W * 0,50 = 31.280 W 

     - altres                                                     2.350 W * 0,70 = 1.645 W 

     - TOTAL potència màxima de funcionament simultani       34.752 W 

 

En l’apartat d’annexos es veu amb més detall els càlculs realitzats pel dimensionat elèctric. 

 

Model de distribució elèctric. Instal·lació d’enllaç 

 

La instal·lació d’enllaç està formada per les parts que determina la Instrucció ITC-BT-12 del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. Així doncs, les parts de que consta son : 

 

a) Caixa General de Protecció (CGP) 

És existent. 

b) Línia General d’alimentació (LGA) 

És existent. 

c) Elements per a la ubicació de comptadors (CC) 

És existent. 

d) Interruptor de control de potència (ICP) 

Actualment hi ha un ICP de 32 A, degut a que no és suficient per la potencia contractada, es substituirà 

per un un magnetotèrmic de 63 A. 

e) Interruptor General Automàtic (IGA) 

Aquest interruptor automàtic magnetotèrmic va instal·lat en el QGD.BT, central de distribució, serà 

tetrapolar, amb una intensitat nominal de 63 A, de manera que la potència màxima admesa serà de 66,94 

kW. 

f) Derivació individual (DI) 

Ja és existent. Es tracta d’una canalització de tub rígid per parets, des del T-20, situat al local 

d’instal·lacions 1, fins al Quadre General de Distribució central (QGD.BT), que es troba al mateix local. 

Està formada per cable de tensió assignada 0.6/1 kV, RZ1-K no propagador d’incendis i amb emissió de 

fums i opacitat reduïda, amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de poliolefina, segons UNE 21123 

part 4 (1.999), i de secció 4x16+16(t) mm². 

 

g) Dispositius generals de comandament i protecció (DGMP) 

Aquests dispositius, que protegeixen la instal·lació interior, i totes les línies generals i circuits, es 

col·locaran tant en els QGD com en els quadres secundaris, i d’acord amb la ITC-BT-17, seran: 

- Interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar, que permetin l’accionament manual, que 

protegiran la instal·lació contra sobrecàrregues i curtcircuits, i que protegiran els cables projectats i els 

receptors elèctrics, calibrant els interruptors d’acord amb la màxima intensitat admissible, prescrita pel 

R.E.B.T. i per les Normes UNE aplicables. Aquests interruptors automàtics magnetotèrmics (IAM) 

s’instal·laran al QGD i als QSD, a l’origen de totes les línies generals i tots els circuits i tindran un poder 

de tall de 4.500 A. 

- Interruptors diferencials de tall omnipolar per a protecció contra contactes indirectes. Aquests 

interruptors diferencials (ID) s’instal·laran al QGD i als QSD, a l’origen de tots els circuits i tindran una 

intensitat de defecte de 30 mA. Tots aquests dispositius s’allotjaran en armaris metàl·lics elèctrics tancats 

amb pany i clau, amb capacitat suficient per admetre una ampliació d’un 20 % respecte a l’aparellatge 

previst. 

 

Esquema de distribució i comandament 

 

Com ja s’ha comentat, amb la reforma recent del cos lateral dret de l’edifici, es va instal·lar un nou 

Quadre General de Distribució (QGD.BT), que, alimentat des del comptador, esdevé el punt central de  

distribució de tot l’edifici. D’ell en surten les línies generals que alimenten el QGD.Ex., i un nou Quadre 

General de Distribució per l’alimentació de l’ampliació de la llar.  

L’esquema de funcionament serà: 

- Q.I.E., per on es connecta el subministrament elèctric. Situat al local d’instal·lacions 1. 

 

- QGD.BT, alimentat des del comptador T-20 existent, col·locat al costat del Q.I.E, on s’originen les 

línies generals que alimentaran el QGD existent (QGD.Ex). 

- QGD.Ex, ubicat en l’armari elèctric dins el local d’instal·lacions 1, distribuirà totes les línies generals 

de la reforma de l’edifici. 

- QSD.1, situat al costat del QGD.Ex, serà el quadre principal de l’edifici. 

- QSD.2, es troba dins la sala de calderes (instal·lacions 2) i alimentarà tots els components d’aquesta 

sala, del magatzem del teatre, el magatzem del grup de joves i la caseta de material dels diables. 

La connexió entre el T-20 i el QGD.BT està realitzada mitjançant la derivació individual (DI.), amb 

cables de coure del tipus RZ1-K de 0.6/ kV, de 4x16+16(t) mm². Les connexions entre el QGD.BT i el  
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And the maximum power of simultaneous partial operation will be : 

 

     - Lighting ,                                             2030 W * 0.90 = 1.870 W 

     - General purpose plugs                     62.560 W * 0.50 =  31.280 W 

     - Other                                                   2.350 W * 0.70 = 1.645 W 

     - Total maximum power of simultaneous operation     34.752  W 

 

In the appendices section looks in more detail the calculations for sizing power. 

 

Electric distribution model. Installing link 

 

The installation consists link parties determined Instruction ITC-BT-12 for Low Voltage Electrotechnical 

Regulations. Thus, the parts that are made: 

 

a) General Safety Protection (GSP) (CGP) 

It exists. 

b) General Power Line (GPL) (LGA) 

It exists. 

c) Elements for the location counter (LC) (CC) 

It exists. 

d) Power Control Switch (PCS) (ICP) 

There are currently an ICP 32 A, because it is not enough for the power contract is replaced by a circuit 

breaker of 63 A. 

e) General Automatic Switch (GAS) (IGA) 

This breaker breaker was installed in QGD.BT, distribution center will be pole with a rated current of 63 

A, so that the maximum power of 66.94 kW will be accepted. 

f) Derivation Individual (DI) 

Already exists. It is a rigid pipe tube walls from the T -20, located in the local installation facilities 1 to 

Table General Distribution Central (QGD.BT), which is in the same place. Consists of cable tension 

allocated 0.6 / 1 kV RZ1 -K no fire propagation and smoke emission and opacity reduced , with cross-

linked polyethylene insulation and polyolefin roof, UNE 21123 Part 4 (1999), and section 4x16 +16 (t) 

mm ² . 

 

g) General control and protection devices (GCPD) (DGMP) 

These devices, which protect the interior installation, and all main lines and circuits are placed both in 

the QGD as side panels, and according to ITC- BT -17 will be: 

- Breakers breakers cutting omnipolar that allow manual operation which shall protect the installation 

against overload and short circuits, and protect wires and receivers designed electrical switches 

calibrating according to the maximum allowable intensity , prescribed by REBT and the applicable UNE. 

These breakers breakers (AMI) installed installed the QGD and QSD, the source of all general and all the 

circuits and power will cut 4,500 A. 

- Circuit breakers cut omnipolar for protection against indirect contacts. These circuit breakers (ID) 

installed and installed the QGD and QSD, the source of all the circuits and have a default intensity of 30 

mA. All these devices are housed in metal cabinets with lock and key electrical closed with sufficient 

capacity to support an increase of 20 % over the expected switchgear. 

 

Distribution scheme and control 

 

As mentioned, the recent reform of the body right side of the building, installed a new General 

Distribution Box (QGD.BT), which fed from the meter becomes the central point of 

distribution throughout the building. From him out in the general alimentan that the QGD.Ex., and a new 

overall picture of the distribution of power the expansion of the home. 

The scheme of operation will be: 

- Where appropriate, where it connects to the power supply. Located in the local installation facilities 1. 

- QGD.BT, fed from the existing counter T -20, placed beside where appropriate, in which certain 

general lines that feed the existing QGD (QGD.Ex). 

- QGD.Ex, located in the cabinet in the local installation facilities 1, will distribute all the general reform 

of the building. 

- QSD.1, next to QGD.Ex will be the main draw of the building. 

- QSD.2 is located in the boiler room (two facilities) and feed all the components of this room, theater 

store, the store group of young people and shed material devils. 

The connection between the T- 20 and QGD.BT referral is made by individual (DI) with copper wires of 

the type RZ1 0.6 K / kV of 4x16 +16 (t) mm ². The connections between QGD.BT and 
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Quadre general existent (QGD.Ex) es farà mitjançant cables de coure del tipus RZ1-K de 0.6/ kV, de 

4x10+10(t) mm², mentre que entre el QGD existent i els quadres secundaris 1 i 2 es farà amb cables de 

coure del tipus RZ1-K de 0.6/ kV, de 4x6+6(t) mm². 

 

Característiques de les proteccions i dels Quadres 

 

Cada línia o circuit que surt del quadre de distribució estarà protegida amb un interruptor automàtic 

magnetotèrmic, contra les sobreintensitats i curtcircuits, complementada amb un interruptor diferencial 

per tal de protegir les persones contra contactes indirectes. Així mateix, grups de circuits que alimenten 

receptors d’un mateix sector disposaran d’un mateix interruptor diferencial. 

El QGD està muntat en un armari metàl·lic del tipus de la sèrie Prisma de Merlin Gerin, que permeti la 

utilització de material modular, tan per a l’aparellatge, com pel cablejat i connexionat interior del quadre. 

 

Transport: xarxa elèctrica 

 

Característiques de les canalitzacions 

 

Totes les canalitzacions estaran constituïdes per cables de coure, de tensió assignada 0,6/1 kV, RZ1-K 

(AS) no propagador d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïda, amb aïllament de polietilè 

reticulat i coberta de poliolefina, segons UNE 21123 part 4 (1.999), instal·lats damunt de safates de 

reixeta d’acer galvanitzat o dins de tubs de plàstic rígid, per les aproximacions i les baixades als diferents 

elements, i per cables de coure, de tensió assignada 750 Volt, del tipus ES07Z1-K (AS), no propagador 

d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïda, amb aïllament de polietilè reticulat, segons UNE 

21123 part 4 (1.999), instal·lats dins de tubs de plàstic rígid, en muntatge superficial vist adossats sobre 

sostre i parets. 

S’ha projectat una safata de reixeta d’acer galvanitzat, (tipus Rejiband) de 200 mm., per a suport i 

protecció dels cables, a l’entrada i sortida de cada QSD, al muntant dels QSD, i en distribució general pel 

vestíbul i passos, muntada pel sostre. 

 

Punts d’utilització i petit material 

 

Els endolls es col·locaran a l’alçada que prescriuen les Directrius de disseny del Servei, per a cada ús 

específic. 

 

Els interruptors es muntaran a la mateixa alçada que els endolls. 

Tan els endolls com els interruptors seran de muntatge superficial. 

Les característiques de les llumeneres es descriu en els plànols i el seu muntatge serà, adossades al sostre 

o la paret, exceptuant els serveis, on les llumeneres aniran encastades al fals sostre.  

La il·luminació dels serveis, neteja, porxo d’accés, sortida d’emergència i vestíbul posterior exterior, es 

connectarà per un sistema de detecció de presència, que incorporarà el relé de maniobra per encendre els 

llums quan es detecti presència de persones al local. La resta d’il·luminació (locals, vestíbuls, 

distribuïdors, sala d’instal·lacions, ...) s’accionarà normalment per interruptor manuals col·locats a les 

parets, al costat de les portes. 

 

Enllumenat d’emergència 

 

De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de la Instrucció ITC-BT-28, aquest edifici, al ser de 

pública concurrència, cal que disposi d’enllumenat d’emergència. Per altra banda atès el que disposa la 

CTE DB SU-4, apartat 2.1, es requereix disposar d’enllumenat d’emergència a les vies d’evacuació i en 

els locals de densitat elevada i ocupats habitualment per persones i, també cal disposar enllumenat de 

senyalització a les sortides dels locals esmentats i en els senyals d’evacuació. Així doncs, a més de les 

vies d’evacuació, aquest enllumenat també s’ha projectat a les aules, sales tècniques i serveis públics. 

Per tal de complir amb les esmentades prescripcions es col·locaran aparells autònoms automàtics 

carregats pel subministrament normal, que compliran les Normes UNE-EN 60.598. Els aparells que 

senyalitzin circulacions tindran el corresponent senyal. Les làmpades d’aquests equips seran 

fluorescents, tubulars compactes. 

L’alimentació dels aparells es farà mitjançant el subministrament normal amb circuits exclusius. 

 

Evacuació: xarxa de terres. Posada a terra 

 

Essent existent, únicament es preveu que en totes les safates metàl·liques, es col·locarà un elèctrode de 

terra, format pel mateix cable (coure nu de 35 mm2), grapat amb intervals màxims de 3 m. a la safata, 

que es connectarà a les bornes de terra dels QSD o del QGD, o al mateix elèctrode de terra, si s’escau, 

assolint així una posada a terra adient d’aquestes safates i millorant el conjunt de la posada a terra de 

l’edifici. 

Aquesta posada a terra es realitzarà complint les prescripcions de la ITC-BT-18. La resistència de 

elèctrode de terra complirà les prescripcions de l’apartat 9 de la ITC esmentada. 
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Existing general picture (QGD.Ex) will be based on the type of copper cables RZ1 0.6 K/kV of 4x10 +10 

(t) mm ², while the QGD between existing and side tables 1 and 2 will be wired copper K - type RZ1 

0.6/kV 4x6 +6 (t) mm ². 

 

Protection and features panels of 

 

Each line or circuit leaves the switchboard will be protected by a circuit breaker breaker, against 

overcurrent and short circuits complemented by a circuit breaker to protect people against indirect 

contacts. Also, groups of circuits that feed receivers in the same sector have the same circuit breaker. 

The QGD is mounted in a metal cabinet of the type series Merlin Gerin Prisma, which allows the use of 

modular equipment, so for the switchgear and wiring and the wiring inside the box. 

 

Shipping: Mains 

 

Features channeling 

 

All pipes are made by copper wires, voltage assigned 0.6/1 kV RZ1 -K (AS) did not fire propagation and 

smoke emission and opacity reduced, cross-linked polyethylene insulated and covered with polyolefin 

UNE 21123 part 4 (1999), installed over galvanized steel mesh trays or in plastic tubes rigid approaches 

and downloads for the different elements, and copper wire, 750 volt voltage assigned , the type ES07Z1-

K (aS), no propagation of fire and smoke emission and opacity reduced, with cross-linked polyethylene 

insulation, UNE 21123 part 4 (1999), installed in rigid plastic tubes in surface mount seen attached on 

walls and ceiling. 

Has projected a baking rack galvanized steel (type Rejiband) of 200 mm., For support and protection of 

cables to the input and output of each QSD, the amount of QSD, and for general distribution lobby steps, 

mounted on the ceiling. 

 

Points of use and small equipment 

 

The plugs are placed at the level prescribed by the Service Design Guidelines for each specific use. 

 

 

 

The switches will be mounted at the same height as the plugs. 

As the plugs and switches are surface mount. 

The characteristics of the lamps described in the plans and the assembly will be attached to the ceiling or 

wall, except for services, where the lights will be embedded in the ceiling. 

Lighting services, cleaning, porch access, emergency exit and rear outer lobby, connect a presence 

detection system that incorporates relay maneuver to turn on the lights when it detects the presence of 

people local. Lighting and other (local lobbies, distributors, living room set...) switch manuals usually 

placed on the wall next to the door. 

 

Emergency Lighting 

 

In accordance with paragraph 3 of Instruction ITC- BT -28, this building being for public must have 

emergency lighting. Furthermore given that the CTE DB has SU -4, section 2.1, it requires to have 

emergency lighting on escape routes and the high local density and usually occupied by people and also 

must have lighting signaling outputs of these local signals and evacuation. Thus, in addition to 

evacuation routes , this has also designed lighting in classrooms , technical rooms and utilities. 

To meet these requirements will be placed loaded automatic devices for self normal supply that will meet 

the UNE -EN 60598. The signaling apparatus that trains have the corresponding signal. The bulbs of 

these teams will be fluorescent tube compact. 

The power of the devices will be made by the normal supply circuits exclusive. 

 

Evacuation network of land. Grounding 

 

Being existing only expected that all bins metal is placed a grounding electrode, formed by the same 

cable (bare copper 35 mm2) beam with maximum intervals of 3 m. the tray, which will connect to the 

ground terminal of the QSD or QGD, or the same earth electrode, where appropriate, thus achieving a 

proper grounding in these trays and improving the overall grounding of the building. 

This grounding will be fulfilling the requirements of the ITC- BT- 18. The resistance of earth electrode 

shall comply with the requirements of section 9 of the ITC said. 
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3.1.10.  Sanejament 

 

Actualment l’edifici ja disposa d’una xarxa de sanejament per evacuar les aigües residuals i pluvials. 

Amb la present reforma, únicament es preveu una nova instal·lació per les aigües residuals de la zona de 

l’edifici a rehabilitar.  

 

Es realitzarà una nova xarxa de sanejament pels nous aparells sanitaris previstos. La xarxa anirà 

soterrada i es connectarà a la xarxa existent que discorre per la façana posterior de l’escola.  

Les conduccions d’evacuació, es situaran en les rases, sobre una solera de formigó, amb pendents 

reglamentàries per a una correcta evacuació (mínim 2 %). 

 

La xarxa d’aigües residuals de l’espai polivalent abocarà a una arqueta registrable i sifònica (R/S), prèvia 

a la connexió amb la xarxa pública de clavegueram, amb un pendent del 2% i amb un diàmetre de 

connexió de 110 mm. 

 

Per a la xarxa horitzontal de residuals, s’ha adoptat un diàmetre mínim de 110 mm per a col·lectors de 

trams secundaris, i de 125 mm, en general, per raons de seguretat, tot i que, segons el CTE es podria anar 

amb diàmetres inferiors. Així mateix, s’ha adoptat un diàmetre de 50 mm per trams de piques, i 110 mm 

per trams que portin un vàter. 

 

En base a aquests principis de càlcul s’ha dissenyat i dimensionat la xarxa de residuals. Als plànols de 

planta d’aquesta xarxa s’especifiquen, per a cada tram, el diàmetre nominal i el pendent previst. 

 

 

Tota la xarxa de sanejament horitzontal, s’ha previst amb canonades de PVC de la sèrie B M1, fins a 125 

mm, que aniran soterrades amb llit de sorra. 

La xarxa horitzontal desguassarà per gravetat, amb pendent normal i mínima del 2 %. 

 

Les aigües residuals produïdes a la planta es recolliran en una xarxa de desguàs fins a l’arqueta 

registrable i sifònica projectada, R/S, abans esmentada. Posteriorment, d’aquesta en sortirà un clavegueró 

de plàstic (PVC, polietilè o polipropilè) de 200 mm que es connectarà a la xarxa pública de clavegueram. 

 

 

 

Les canonades de plàstic de la xarxa horitzontal aniran protegides amb sorra fins a 10 cm. per damunt de 

la generatriu superior. 

Les arquetes de pas i sifòniques soterrades seran prefabricats de formigó. 

Les unions dels tubs de plàstic a les arquetes i als pous de registre, es realitzaran amb tub passant, i les 

connexions als pous de registre de la xarxa de clavegueram, així com les unions a les arquetes on no es 

pugui realitzar amb tub passant, es rejuntaran amb pasta de poliuretà de monocomponent, tipus 

SICAFLEX FK-11, o equivalent. 

 

3.1.11. Fontaneria 

 

Es realitzarà una nova xarxa de fontaneria per la zona reformada. Aquesta xarxa s’originarà des de 

l’escomesa exterior que es troba a la façana posterior. 

La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà amb el suport de plaques solars. 

 

Instal·lació d’aigua  

 

El subministrament d’aigua es farà des de la xarxa existent que abasteix l’edifici en l’actualitat, 

procedent de la xarxa pública. 

S’intervindrà la conducció i es connectarà a la nova xarxa prevista d’aigua. Aquesta entrarà a la sala 

d’instal·lacions 2, punt des d’on es distribuirà l’aigua a tot l’espai polivalent.  

L’alimentació de la xarxa freda interior, es realitzarà directa, sense acumulació en dipòsit, aprofitant les 

disponibilitats de cabal i pressió de la xarxa pública. 

Atesa la pressió disponible al carrer, es pot garantir sempre una pressió mínima més gran que 1,5 bar, 

(mínima que cal disposar segons el CTE HS 4), de manera que no es requereix instal·lar grup a pressió 

general, ja que la pressió mínima de la xarxa que disposem és de 3 bar, suficient segons el CTE. 

El consum d’ACS es realitzarà a través d’un dipòsit acumulador, que contindrà l’aigua abans escalfada 

per plaques solars, i des del qual s’alimentarà un segon dipòsit que rebrà recolzament a través d’una 

caldera mural, per tal d’augmentar la temperatura de l’aigua fins el valor desitjat. 

 

La xarxa de distribució interior s’ha previst amb conductes de polietilè reticular que aniran per fals sostre 

o empotrats i protegits.     
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3.1.10. Sanitation 

 

The building already has a sewer system to evacuate the sewage and rainwater. With this reform, only 

provides a new facility for the waste water from the area to rehabilitate the building. 

 

There will be a new sewer system for new sanitary planned. The network will be underground and 

connect to the existing network that runs along the back wall of the school. 

The evacuation pipe is placed in trenches, on a concrete base, with pending regulations for proper 

disposal (minimum 2%). 

 

The waste water system of multipurpose space will lead to a chest and sifònica recordable (R /S) prior to 

connection to the public sewer, with a slope of 2% and a diameter of 110 mm connection. 

 

For the horizontal network of waste has adopted a minimum diameter of 110 mm for collectors 

secondary sections , and 125 mm , in general, for safety reasons , although , according to the CTE could 

be with diameters less. It has also adopted a diameter of 50 mm sections of spades, and 110 mm for 

sections that carry a toilet. 

 

Based on these principles calculations has been designed and dimensioned network treatment. For floor 

plans of the network are specified for each tranche, the nominal diameter and the slope predicted. 

 

All sewage horizontal PVC pipes with planned series B M1, up to 125 mm, which will be buried with 

sand bed. 

The horizontal network gravity with normal slope and minimum of 2%. 

 

The wastewater produced in the plant is collected in a drainage network to the chest and registrable 

sifònica projected R/S mentioned above. Later, this will be a drain on Plastic (PVC, polyethylene or 

polypropylene) of 200 mm that will connect to the public sewer. 

 

 

 

 

 

Plastic pipes horizontal network will be protected with sand up to 10 cm. above the upper generatrix. 

The caskets are buried sifòniques step and precast concrete. 

The joints of plastic pipes and manholes to manholes, pipe will be happening, and connections to 

manholes of sewers and manholes where the unions can not be performed through tube, pasta are 

polyurethane grouting component, type SICAFLEX FK -11, or equivalent. 

 

3.1.11. Plumbing 

 

There will be a new network of plumbing in the area restored. This network originate from the 

connection pool that is located on the rear facade. 

The production of hot water will be supported by solar panels. 

 

Installation of water 

 

The water supply will be from the existing network that supplies the building today, from the public. 

S'intervindrà driving and connect to the new network planned water. This will come in the living room 

set 2 point where the water will be distributed throughout the space versatile. 

Food Network cold inside, there will be direct deposit accumulation without taking advantage of the 

available flow and pressure from the public. 

Due to pressure available on the street, you can always ensure a minimum pressure greater than 1.5 bar 

(must have minimum 4 per CTE HS), which does not require installing a pressure group overall, as the 

minimum pressure of the network that we have is 3 bar, according to the CTE enough. 

ACS consumption will be through a storage tank, containing water heated by solar panels before, and 

from which a second deposit will be fed through a support wall boiler, in order to increase the water 

temperature to the desired value. 

 

The distribution network is planned interior with cross-linked polyethylene pipes that go to or ceiling 

wardrobes and protected. 
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A l’entrada de cada local amb consum d’aigua s’instal·laran vàlvules d’esfera que permetin tallar el pas 

de l’aigua a l'interior del local respectiu. Al punt de connexió entre l’aparell sanitari i la xarxa de 

distribució s’instal·larà una vàlvula d’esquadra que permetrà tallar el subministrament a l’aparell. 

Tots els conductes estaran protegits amb un tub corrugat de color blau els d’aigua freda, i un de vermell 

els d’aigua calenta amb la finalitat de protegir-los, evitar condensacions i facilitar la identificació de 

cadascun de cara a posteriors intervencions. 

 

Als plànols de la instal·lació d’aigua es poden apreciar els diàmetres per a cada tram, el traçat de la 

instal·lació de consum d’aigua, així com la sectorització dels locals. Amb una única entrada s’alimentarà 

tot l’espai polivalent. 

 

Dimensionat 

 

Pel càlcul de la instal·lació s’han adoptat, per a cada aparell sanitari, els cabals que indica la HS4 del 

CTE (Taula 2.1). 

Per a la determinació del coeficient de simultaneïtat que s’aplicarà a cada tram de canonada s’utilitzarà la 

corba que recomana l'Institut Eduardo Torroja, en funció del nombre d’aparells acumulats que distribueix 

el tram. 

El criteri de dimensionament de les canonades, és que resultin unes velocitats de càlcul al voltant de 1 

m/s, sense passar, en cap cas, de 2,00 m/s, ni baixar de 0,50 m/s. 

S’ha calculat, per a cada tram, el cabal de càlcul, en funció del coeficient de simultaneïtat resultant del 

nombre d’aparells servits, i la velocitat i pèrdua de pressió de l’aigua en el tram. 

 

Els cabals nominals de càlcul considerats, per a cada aparell, segons la HS4, del CTE: 

- per a aigua freda (AF) 

Aparells de 0,10 l/s: lavabos i inodors 

Aparells de 0,04 l/s: urinaris amb cisterna 

- per a aigua calenta (ACS) 

Aparells de 0,065 l/s: lavabos i piques 

 

Així doncs, amb aquests conceptes, en resultarà un cabal màxim de càlcul de 1,67 l/s i una pèrdua 

màxima acumulada de 2,16 m.c.a (0,22 bar). 

 

 

Als annexos s’adjunten els càlculs de dimensionament dels conductes. 

 

Instal·lació per la producció d’ACS 

 

S’ha previst un sistema de producció d’ACS amb 3 col·lectors solars de 2,2 m2 cada un, ubicats a la 

coberta plana de la llar, inclinats 45º i amb orientació sud. Aquests col·lectors escalfen un dipòsit solar 

de 300 litres (D1) per aconseguir una cobertura solar de l’ordre del 74,29% major que el més 

desfavorable dels següents requeriments : 

- Codi Tècnic d l’Edificació : la cobertura solar mínima que prescriu la taula 2.1 de la Secció HE4 del 

Document Bàsic HE (Estalvi d’Energia) és del 30% per a la zona II 

- Decret d’Ecoeficiència : la cobertura solar mínima que prescriu l’Annex 2 és del 60% per a la zona IV 

(Baix Penedès) 

 

El dipòsit acumulador D1 està connectat en sèrie amb un altre de 300 litres (D2) que serà el que rebrà el 

recolzament per aconseguir aigua a 60ºC per al consum. 

L’aigua escalfada a D1 passa a D2 en cas de consum. Quan la temperatura de D2 sigui inferior a 60ºC, 

un recolzament a través d’una caldera mural elevarà la temperatura de l’aigua acumulada fins a aquest 

valor. 

Totes les canonades estaran aïllades amb aïllament a base d’escuma elastomèrica de gruix segons marca 

la ITC corresponent del RITE. Les canonades que circulen per la coberta, a més, estaran protegides amb 

recobriment d’alumini. 

El sistema estarà protegit contra les baixes temperatures i incorporarà anticongelant al circuit primari de 

col·lectors. 

Es preveu la col·locació d’una caldera mural de gas natural de 24 kW.  

La xarxa de distribució de gas existent discorre soterrada per la façana posterior de l’edifici. La xarxa 

exterior es connectarà a la xarxa de distribució i anirà igualment soterrada. Abans d’entrar a l’edifici es 

col·locarà la clau general, situada en una arqueta a uns 30 cm de l’entrada i uns 30 cm enterrada.  

El subministrament de gas anirà soterrat fins arribar al comptador, que es col·locarà dins d’un armari 

situat a la façana del pati posterior. D’aquí en sortirà el ramal interior col·locat superficialment, que anirà 

fins a la caldera que es troba a la sala d’instal·lacions. Totes les canonades que vagin enterrades, 

s’hauran de protegir amb cintes bituminoses als extrems. Hi haurà ventilació directe a l’exterior. 

Els diàmetres de les canonades es veuen reflexats en els plànols, i s’han obtingut a través de la taula de 

caudals en m³/h de gas teòric, introduint les dades corresponents per obtenir el diàmetre correcte. 
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At the entrance of each local water consumption valve installed installed field cut to allow the passage of 

water inside the respective premises. The point of connection between the device and healthcare 

distribution network installed a valve squad that will cut off the device. 

All ducts shall be protected with a corrugated blue the cold water and the hot red in order to protect 

them, prevent condensation and facilitate the identification of each face of further interventions. 

 

Plans to install water can be observed diameters for each section, the layout of the facility water 

consumption, as well as the local zoning. With a single input fed all purpose space. 

 

Dimensioning 

 

For the calculation of the facility were taken for each medical device, flows indicating HS4 CTE (Table 

2.1). 

To determine the coefficient of simultaneity apply to each section of pipe used curve recommended by 

the Institute Eduardo Torroja, depending on the number of devices that distributes the accumulated 

section. 

The criteria for sizing of pipes is resulting calculation speeds around 1 m/s, without going in any case, 

2.00 m/s or lower 0.50 m/s. 

Was calculated for each section, the flow calculation, based on the ratio of the number of devices 

resulting simultaneity served, and the speed and loss of water pressure in the stretch. 

 

The nominal flow calculation considered for each device, according HS4, the CTE 

- For cold water ( AF ) 

Apparatus of 0.10 l/s: flush toilets and 

Devices of 0.04 l/s: flush urinals 

- Hot water (DHW) 

Devices of 0,065 l/s: toilets and sinks 

 

So, with these concepts will result in a maximum flow calculation 1.67 l/maximum loss if a cumulative 

2.16 mca (0.22 bar). 

 

 

 

Annexes attached to the duct sizing calculations . 

 

Installation for the production of ACS 

 

Planned a production system 3 ACS solar collectors 2.2 m2 each, located on the flat roof of the home, 

and inclined 45 degrees south. These collectors solar heat a tank of 300 liters (D1) to get a lot of 

coverage in the order of 74,29 % greater than the worst of the following requirements: 

- Building Technical Code: solar minimum coverage prescribed in the table in Section 2.1 of the Basic 

Document HE HE4 ( Energy Saving ) is 30% for Zone II 

- Decree on Eco-efficiency: solar minimum coverage prescribed in Annex 2 is 60% for the Area IV 

(Lower Penedès) 

 

The storage tank D1 is connected in series with another 300 liters (D2) that you will get support for 

water at 60 °C for consumption. 

The heated water passes to D1 to D2 in the case of consumption. When the temperature of D2 are less 

than 60 °C, a support through a mural boiler raise the temperature of water accumulated up to that value. 

All pipes are insulated isolated based elastomeric foam thickness as the corresponding brand ITC RITE. 

The pipes that circulate the cover also will be protected with aluminum coating. 

The system is protected against low temperatures and incorporate the primary circuit coolant manifolds. 

It provides for the placement of a natural gas boiler wall 24 kW. 

The existing gas distribution network runs underground to the rear facade of the building. The external 

network is connected to the distribution network and will also buried. Before entering the building will 

be placed key usually located in a chamber about 30 cm from the entrance and buried 30 cm. 

The gas supply will be buried up to the counter , which will be placed in a closet located in the front of 

the back yard . Hence, the branch will be in placed inside surface, which will be up to the boiler is 

installed in the living room. All pipes that go underground, must be protected with bituminous tape the 

ends. There will direct ventilation to the outside. 

The diameters of the pipes are reflected in the plans, and were obtained through the table coverts in m³/h 

gas theory , introducing the data to obtain the correct diameter . 
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3.1.12. Calefacció 

 

Actualment l’escola disposa d’una instal·lació de calefacció, formada per radiadors de fosa i canonades 

de coure. Aquest projecte preveu mantenir la instal·lació actual, exceptuant la ubicació d’un parell 

d’emissors i la substitució de la caldera. 

 

La sala de calderes s’ubicarà en un dels actuals vestuaris, que es partirà en dues zones, una per la 

instal·lació de la caldera i l’altre servirà com a magatzem per el grup de teatre.  

La caldera mural de gas natural de 24 kW servirà per calefactar els espais previstos per aquest projecte i 

servirà com a recolzament a les plaques solars.        

Tot el sistema de distribució d’aigua als radiadors és bitubular amb canonades de coure.  

En els punts de tall es col·locarà un tap a la canonada de la xarxa existent per garantir la seva estanquitat, 

i que es pugui reutilitzar quan es necessiti. S’eliminarà la canonada que alimenta a radiadors eliminats. 

Tots els emissors de calor previstos són existents. En algun cas es realitzarà un trasllat d’un d’aquests 

radiadors a una altra ubicació o serà eliminat. Els radiadors (tan els que no es modifica la seva ubicació 

com els eliminats i els traslladats) estan grafiats al plànol de calefacció, on s’especifiquen aquestes 

circumstàncies i les seves característiques. També s’indica a cada local, les necessitats de calor a l’hivern 

que han de cobrir els emissors corresponents. 

Els emissors de calor són radiadors existents de fosa de 4 columnes de 61 cm d’alçada i dimensions 

segons els plànols. 

 

La distribució d’aigua calenta de caldera a radiadors s’impulsarà mitjançant la bomba circuladora que 

porta incorporada la caldera mural a través de la xarxa de canonades existents. 

El circuit de calefacció disposa de regulació sobre caldera mitjançant un termòstat d’ambient situat a un 

dels locals. 

La instal·lació prevista requereix energia elèctrica a la sala de calderes per al funcionament de les 

bombes. 

La sala de calderes disposa de les ventilacions superior e inferior corresponents. 

 

 

 

 

 

 

Bases de càlcul  

 

Temperatura exterior -2 ºC 

Temperatures interiors 

- aules i locals, 22 ºC 

- passadissos i vestíbuls, 19 ºC 

 

Els coeficients de transmissió tèrmica dels tancaments d’aquest edifici es calculen d’acord amb les dades 

de la Norma Reglamentària.  

Necessitats de calefacció = K . S . dt . I . O 

Essent: 

K, coeficient de transmissió tèrmica del tancament corresponent 

S, superfície del tancament corresponent 

dt, diferència de temperatura amb l’exterior del local pel tancament 

I, coeficient d’intermitència 

O, coeficient d’orientació 

 

Als annexos s’adjunten els càlculs de les necessitats de calefacció per a cada local. 
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3.1.12 . Heating 

 

Currently the school has an installation of heating, radiators made of cast iron and copper pipes . This 

project will maintain the current installation, except for the location of a pair of transmitters and 

replacing the boiler. 

 

The boiler room located in the current changing, which split into two zones , one for the installation of 

the boiler and the other will serve as a warehouse for the theater group. 

The boiler wall 24 kW natural gas will be heated spaces planned for this project and will serve as a 

support for the solar panels. 

All water distribution system is bitubular radiator with copper pipes. 

In the cutoff is placed a cap on the pipe from the existing network to ensure its tightness and that can be 

reused when needed. Removed the pipe that feeds radiators removed. 

All existing heat emitters are expected. In some cases there will be a transfer of one of these radiators to 

another location or be removed. The radiators (so that does not change its location as removed and 

relocated) are grafiats the plane of heating, which specifies the circumstances and characteristics. Also 

shown in each local needs heat in the winter to be covered issuers concerned. 

The existing radiator heat emitters are cast four columns of 61 cm and dimensions according to the plans. 

 

The distribution of hot water radiators boiler circulator pump will be driven by leading boiler wall built 

through the existing pipeline network . 

The heating circuit has regulations on boiler using a thermostat set on the premises. 

The installation requires electrical power provided to the boiler room to pump operation. 

The boiler has the corresponding upper and lower vents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basis of calculation 

 

Outside temperature -2 º C 

Indoor temperatures 

- Local classrooms and 22 º C 

- Corridors and lobbies, 19 º C 

 

The heat transfer coefficient of exterior of the building are calculated according to data from the 

regulations. 

Heating needs = K . S . dt . I . O 

Being: 

K, thermal transmission coefficient corresponding closing 

S, surface corresponding closing 

dt, temperature difference with the outside of the premises by the end 

I, intermittency coefficient 

O, orientation coefficient 

 

Annexes attached calculations of the heating needs for each local. 
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3.1.13. Protecció contra incendis 

 

S’han previst les següents instal·lacions de prevenció i protecció contra incendis, que es reflexen als 

plànols de planta que s’adjunten. Les instal·lacions previstes corresponen als requeriments de la Secció  

 

SI 4 de la Norma CTE, tenint en compte que aquest projecte correspon a un edifici d’espais polivalents, 

amb una superfície total construïda aproximada de 390 m2 en planta baixa i 145 en planta superior. 

 

Extintors mòbils 

 

Seran aparells de paret, de 6 Kg., de pols polivalent en zones comunes o de CO2, en la sala 

d’instal·lacions elèctriques i sala de calderes. En la caseta de material dels diables, es col·locarà un 

extintor de pols polivalent, ja que no hi haurà presencia de material pirotècnic i amb aquest medi 

d’extinció serà suficient.  

Els extintors portàtils de pols polivalent, normalment, d’eficàcia mínima 21A-113B, s’han previst de 

manera que el recorregut des de qualsevol punt a un extintor sigui menor de 15 m, exceptuant als locals 

elèctrics, que hi anirà un de CO2.  

Es col·locaran penjats a la paret seguint les prescripcions de la reglamentació d’instal·lacions de 

protecció contra incendis vigent, als punts que s’assenyalen als plànols corresponents. Seran fàcilment 

visibles, senyalats amb cartells i accessibles, l’extrem superior de l’aparell estarà a menys de 1.70 metres 

respecte del terra. 

 

Enllumenats de senyalització i emergència 

 

Es preveu un enllumenat d’emergència i senyalització format per aparells autònoms automàtics, 

carregats pel subministrament normal. El nombre i posició d’aquests aparells es reflexa en els plànols 

corresponents. 

Aquest enllumenat s’instal·larà a totes les vies d’evacuació, a les superfícies diàfanes travessades en 

l’evacuació i a totes les aules i sales per sortir a les vies d’evacuació. Juntament amb l’enllumenat es 

disposaran cartells de “sortida” per fer més fàcil l’evacuació i cartells de “sortida d’emergència” en les 

sortides previstes per ús exclusiu en cas d’emergència. 

L’enllumenat d’emergència estarà previst per entrar en funcionament automàticament si es produeix la 

fallada dels enllumenats generals o si la tensió d’aquests enllumenats baixa per sota del 70% del seu  

 

valor nominal (230 V). Haurà de funcionar durant un mínim d’una hora i proporcionar a l’eix dels 

passadissos una il·luminació adequada, mínima 1 lux a nivell del sòl en els recorreguts d’evacuació. 

També es col·locaran llumeneres d’emergència prop d’on es troba el quadre general de distribució i dels 

equips de protecció contra incendis, proporcionant una il·luminació mínima 5 lux. 

Instal·lació d’alarma 

 

S’ha previst la instal·lació d’un sistema de polsadors d’alarma, d’accionament manual, connectats a una 

central d’incendis convencional, que s’instal·larà al vestíbul principal tancat en un armari, amb un senyal 

òptic i acústic d’accionament manual i automàtic. 

L’alarma es donarà mitjançant la instal·lació de timbres, que aquest sistema es controlarà, des del 

vestíbul principal, on es trobarà la centraleta d’incendis. 

 

Instal·lació de detecció automàtica d’incendis 

 

En base a la normativa vigent del CTE-DB-SI 4, s’estableix la instal·lació d’un detector de fums a cada 

habitació, a més de magatzems, locals de risc especial i zones de densitat elevada, el sistema automàtic 

de detecció d’incendis les seves característiques i especificacions s’ajustaran a la norma UNE 23.007. 

La detecció estarà formada per detectors de fums de tipus convencional instal·lats als locals indicats de 

tub de PVC flexible. El sistema convencional projectat permet que la centraleta, que serà única per a tot 

l’edifici, identifiqui individualment el punt d’alarma. 

La centraleta de detecció serà convencional i compatible amb els detectors, i tindrà capacitat suficient per 

rebre tots els detectors projectats. Aquesta centraleta s’alimentarà elèctricament, i disposarà d’un sistema 

de bateries que garanteixi una autonomia de 72 hores en estat de vigilància i ½ hora en estat d’alarma. 

Tindrà senyalització acústica (sirena) i lluminosa (pilot intermitent d’alarma). 

La centraleta no podrà donar alarma automàtica, sinó que només donarà un senyal acústic i lluminós de 

caràcter local, per avisar al personal responsable, que serà qui prendrà la decisió d’accionar manualment 

els timbres d’alarma. 
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3.1.14. Elevador 

 

S’ha previst la col·locació d’una plataforma salvaescales per a poder accedir a la planta superior del cos 

lateral esquerra des de la planta baixa. 

Es tracta d’una plataforma model SUPRA LÍNEA amb una capacitat  de carga de 150 a 250 kg.  

Pot pujar escales rectes i corbes i disposa de braços de seguretat plegables. Totes les superfícies 

exposades: rail, plataforma, braços de seguretat, estan fabricats amb alumini anoditzat per garantir un 

producte sense corrosió. La plataforma està equipada amb dispositius contra aplastament i atrapament. 

Dissenyada per a instal·lacions interiors com exteriors. 

La instal·lació és ràpida, en menys d’un dia i sense obres. Es prenen les mesures específiques de graons i 

replans per cada instal·lació per un tècnic de l’empresa i es subministren les guies verificades i a mesura 

expressa per cada instal·lació. Pot instal·lar-se a la dreta o esquerra de l’escala segons convingui. 

 

Especificacions tècniques 

 

-Potència del motor…………………. 0,75 Kw 

-Velocitat de sortida del motor…….. mai major de 0,07 m/s 

-Sistema de tracció…………………. cremallera i pinyó 

-Màxim recorregut………………….. 40 m 

-Subministre d’electricitat………..… 230 V a 50 Hz  

-Voltatge de control………………… 24 V 

-Capacitat màxima………………….. 150-250 kg 

-Carril……………………………….. Alumini anoditzat 

-Màxim angle d’inclinació…………. 45º 

*Amplada mínima de l’escala………. 950 mm 

 

Dimensions 

 

-Amplada de plataforma mínima (tipus 500)……………. 500x850 mm 

-Amplada de plataforma màxima (tipus 850)……………. 850x1200 mm 

-Amplada de plataforma posició plegada……………….. 444 mm 

-Altura total de la plataforma (braços horitzontals)…….. 1300 mm 

-Altura total de la plataforma (braços verticals)………… 1850 mm 

3.1.15. Urbanització 

 

Per complir amb la normativa d’accessibilitat als edificis s’haurà de fer una rampa a l’entrada principal 

que tindrà un pendent del 7,5 %. L’amplada d’aquesta rampa és de 1 m i la llargada de 3,75 m. 

També es farà una rampa que doni accés a la caseta per guardar material dels diables, ja que per entrar el 

carro de la pirotècnia és necessària. Aquesta tindrà un pendent del 8%, amplada de 1 m i llargada de 1,5 

m. 
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3.2. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 

 

1. Actuacions prèvies……………………………………………………. 2.691,66 € 

2. Demolicions…………………………………………………………. 17.791,74 € 

3. Acondicionament del terreny……………..……………………….……. 891,36 € 

4. Façanes…………………………………………………………..…… 24.046,6 € 

5. Particions……………………………………………………..………. 8.549,62 € 

6. Instal·lacions 

6.1.Calefacció i A.C.S……………………………………...……….. 15.490,47 € 

6.2.Electricitat……………………………………….…….………….. 5.448,88 € 

6.3.Fontaneria………………………………………………………… 1.360,74 € 

6.4.Gas……………………………………………...………………… 1.209,92 € 

6.5.Il·luminació……………………………………….……………… 6.435,49 € 

6.6.Contra incendis i ventilació………………………………………. 3.943,14 € 

6.7.Sanejament…………………………………………….……………. 730,28 € 

6.8.Transport……………………………………………….…………. 8.556,39 € 

7. Revestiments…………………………………………………...……. 44.204,16 € 

8. Senyalització i equipament…………………………………………… 4.788,35 € 

9. Urbanització interior de la parcel·la………………………………...….. 327,50 € 

10. Gestió de residus…………………………………………………….... 2.912,97 € 

11. Seguretat i salut…………………………………………………...….. 1.172,23 € 

12. Rehabilitació energética………………………………….....………….. 737,81 € 

 

Total pressupost d’execució material                                                       151.289,31 € 

                      Benefici industrial (6%)                                                       9.077,35 € 

                      Despeses generals (13%)                                                     19.667,61 € 

                                                                                             Total         180.034,27 € 

                       IVA (21%)                                                                        37.807,19 € 

Pressupost d’execució per contracte                                                           217.841,46 € 

 

 

 

4. ESTUDI DE VIABILITAT 

 

4.1.ESTUDI TÈCNIC 

 

L’edifici es troba situat al centre del poble de La Ràpita, municipi de Santa Margarida i els Monjos.  

Es tracta d’un edifici aïllat, envoltat de una zona enjardinada per l’entrada principal i una zona de pati i 

esbarjo per la part posterior. La superfície total del solar és de 1.841,85 m², dels quals, 647,30 m² és 

l’ocupació en planta de l’edifici, que es compon per una planta rectangular i dues plantes d’altura.  

La distribució de l’edifici que es pretén renovar es pot diferenciar en 3 zones: 

 

- Planta baixa: l’accés a l’edifici es pot realitzar per l’entrada principal i per l’entrada des del 

pati posterior. Les entrades s’uneixen en el distribuïdor, que donaran accés a les diferents 

aules i sales. En aquesta zona de la planta baixa hi trobem dos locals i una sala de reunions, la 

sala d’instal·lacions elèctriques, un petit armari de neteja, els serveis de minusvàlids i de 

dones i homes i la sortida d’emergència. 

 

- Planta baixa, zona posterior: en aquesta zona hi ha ubicats els tres magatzems i dins d’un 

d’ells, la sala d’instal·lacions de la caldera. La característica principal d’aquesta zona és que 

l’entrada als magatzems és única per la part posterior de l’edifici i no té connexió directa amb 

la resta de la planta baixa de l’edifici. 

 

- Planta primera: l’accés a la planta superior de l’edifici es fa des de l’escala d’un sol tram que 

es troba ubicada a la planta baixa. En aquesta planta hi ha dos locals.  
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4.2. ESTUDI COMERCIAL 

 

4.2.1.  DEMANDA 

 

4.2.1.1.Estudi de la població 

 

Per l’elaboració de l’anàlisi de la demanda s’ha treballat amb les dades extretes de l’Institut d’Estadística 

de Catalunya (IDESCAT), a la seva última revisió del padró de l’any 2010 de Santa Margarida i els 

Monjos, municipi al qual pertany la Ràpita. 

A la taula següent es pot observar el nombre de població per sexe i edat en format quinquennal. 

 

EDAT HOMES DONES TOTAL 

De 0 a 4 anys 293 257 550 

De 5 a 9 anys 220 211 431 

De 10 a 14 anys 172 168 340 

De 15 a 19 anys 153 167 320 

De 20 a 24 anys 180 191 371 

De 25 a 29 anys 326 318 644 

De 30 a 34 anys 407 389 796 

De 35 a 39 anys 387 280 667 

De 40 a 44 anys 293 228 521 

De 45 a 49 anys 225 193 418 

De 50 a 54 anys 194 202 396 

De 55 a 59 anys 185 169 354 

De 60 a 64 anys 167 162 329 

De 65 a 69 anys 126 123 249 

De 70 a 74 anys 74 71 145 

De 75 a 79 anys 66 107 173 

De 80 a 84 anys 47 70 117 

De 85 anys i més 38 74 112 

TOTAL 3.553 3.380 6.933 

 

D’aquí extraiem les dades en els diferents grups per edats; infància (de 0 a 14 anys),  joventut, incloent-

hi la etapa de l’adolescència (de 15 a 24 anys), adults (de 25 a 64 anys) i tercera edat (de 65 a 85 anys i 

més) 

EDAT HOMES DONES TOTAL 

INFÀNCIA (0-14 anys) 685 636 1.321 

JOVENTUT (15-24 anys) 333 358 691 

ADULTS (25-64 anys) 2.184 1.941 4.125 

TERCERA EDAT (65-85 anys i més) 351 445 796 

TOTAL 3.553 3.380 6.933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observant aquesta gràfica, obtenim que hi ha un equivalent de població entre la joventut i la tercera edat, 

que la infància és força nombrosa respecte els dos anteriors i que el nombre d’adults despunta 

considerablement.  

 

 

4.2.1.2.Estudi de les entitats de la societat CCRR 

 

La Ràpita és un poble que pertany al municipi de Santa Margarida i els Monjos, i conseqüentment, al seu 

ajuntament. Tot i així, al poble de la Ràpita, hi ha una societat, el Centre Cultural Recreatiu Rapitenc 

(CCRR), ge per una gestionada per una directiva que s’encarrega de la organització de la major part de 

les festes i actes que es fan al poble (recolzats econòmicament per l’ajuntament i altres institucions). 

Aquesta societat té una seu física, just davant de l’antiga escola Sant Domènec. Dins de la societat 

existeixen un seguit d’entitats que s’han anat formant al llarg del temps, i es podria dir que aquestes 

entitats són filles de la societat.  

 

 

Aquesta societat no disposa de la suficient infraestructura com per abarcar les necessitats de totes les 

entitats del poble, és per això que a banda d’estudiar la població, també és interessant estudiar la 

diversitat d’entitats que formen part de la societat del poble, ja que són les que més profit puguin 

extreure del canvi d’ús de l’escola.  
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Seguidament es fa un estudi de cada entitat per conèixer el seu estat actual i saber les necessitats que 

puguin tenir. 

 

 Amics del Teatre → Els Amics del Teatre és unl grup format per unes vint persones (entre 

actors, maquillatge, atrezzo...), que assagen i representen diferents obres de teatre. Actualment 

assagen a la Sala d’Actes de la Societat, que és on normalment fan les representacions, però no 

tenen cap local on poder reunir-se, guardar documentació, records dels diferents llocs on actuen, 

etc. Quan tenen una obra per assajar, ho fan un o dos cops per setmana, però encara que no en 

tinguin cap (va a temporades), es van reunint, i ho fan a la mateixa sala, espai massa ampli per 

reunir-se una vintena de persones. 

 

Degut a això, demanen un local (i ja el tenen sol·licitat a l’ajuntament fa temps) per poder fer les 

diferents reunions, lectures de les obres abans de començar els assaigs, guardar documentació i  

 

 

records... i a més, una zona o magatzem on poder guardar els diferents decorats i material de les 

representacions teatrals. 

 

Aquest grup està format per persones adultes, dins de la franja d’edat més nombrosa de la 

població. 

  

 Ball de Diables → El Ball de Diables està format per seixanta persones, de les quals, deu formen 

part de la junta directiva. La junta es reuneix cada setmana durant tot l’any, per preparar les 

sortides, actes i esdeveniments que realitzen durant tot l’any. Actualment tenen un local a la 

mateixa escola estudiada, que és on es reuneixen i hi tenen material divers de la colla. També 

tenen la “caseta del jardiner”, un espai on es guarden totes les forques, carros i material que 

ocupa més espai.  

 

Per part del ball de diables, el que es vol, és conservar el local que tenen a l’escola (encara que 

haurà de ser en una altre ubicació, ja que la classe on estan ubicats actualment és zona d’entrada, i  

en el canvi d’ús hi haurà l’entrada principal). I la “caseta del jardiner”, que s’haurà d’adequar 

millor. 

 

 

Aquest grup està format per persones adultes, dins de la franja d’edat més nombrosa de la 

població. 

 

 Ball de Diables petits “Les Espurnes” → El Ball de Diables petits “Les Espurnes” està format 

per trenta-cinc nens i nenes del poble i una junta directiva de tres persones (pares i mares dels 

nens del ball) que són les encarregades d’organitzar les sortides i demés activitats per puguin 

realitzar el ball. La junta se sol reunir durant els mesos de juny i juliol, tres o quatre cops al mes, 

per preparar el que són les sortides que tenen durant l’any, que normalment són dues, per la Festa 

Major de la Ràpita i per la de Santa Margarida i els Monjos. Les reunions les fan a la Societat. I 

el material que utilitzen, com el carro del material pirotècnic, els timbals, etc, el guarden en un 

petit local que hi ha en un espai habilitat per guardar-hi material voluminós de diferents entitats.  

 

Així doncs, al poder guardar el material on ja ho fan actualment i haver de fer poques reunions 

durant l’any, no necessiten ni demanen cap local de l’escola. 

 

Aquest ball el formen els infants majoritàriament. 

 

 Ball de Panderetes → El ball de panderetes el formen catorze nenes petites del poble, d’edat 

entre cinc i deu anys. I tres noies més grans que són les que les ajuden a assajar i els ensenyen els 

diferents balls. Aquest ball només realitza dues sortides a l’any, per la festa major de la Ràpita i la 

de Santa Margarida i els Monjos. Com que les festes majors són a l’estiu, no els fa falta cap local 

per assajar ja que ho fan en una plaça del poble, aprofitant el bon temps. Els vestits de les nenes 

els tenen elles mateixes durant l’any i les panderetes és l’únic material que es guarda a la Societat 

del poble, que pel volum que ocupen no els fa falta cap local. 

 

Aquest ball també està format per nenes, dins de la franja de la infància. 

 

 

 Casal de la Gent Gran → Tal com indica el nom de l’entitat, el casal de la gent gran està format 

per persones de la tercera edat, una setantena aproximadament. Aquesta entitat ja disposa d’un 

local propi a la seu de la Societat, on es reuneixen cada tarda durant la setmana per jugar a cartes 

i jocs de taula, veure la televisió, fer petar la xerrada i, inclús, fer les reunions pertinents per algun 

acte que puguin realitzar durant l’any.  
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Per tant, el Casal de la Gent Gran no necessita cap altre local ja que en tenen un de ben habilitat. 

 

Aquest col·lectiu el formen persones de la tercera edat. 

 

 Coral “l’Amistat” → La coral “l’Amistat” està formada per una trentena d’homes i dones a qui 

els agrada cantar i han format la coral del poble. Durant l’any tenen diverses actuacions per arreu 

dels pobles veïns i el propi poble, i per Setmana Santa actuen per tots els carrers del poble cantant 

les caramelles. Assagen un cop a la setmana en un espai de la Societat CCRR, nomenat “galeria 

d’entitats”, però aquest espai no està habilitat per aquesta funció, sinó que és una sala on hi ha 

exposats en vitrines, records, premis, documents, fotografies de totes les entitats del poble. 

Aquesta galeria d’entitats hauria de ser un espai lliure de “trastos”,  però degut a que hi ha el grup 

de la coral cada setmana, hi ha cadires, algun faristol per les partitures, un armari on hi guarden 

documents, etc.   

 

Per això, els components de la coral, han demanat ja a l’ajuntament un espai de l’escola per 

poder-hi assajar i guardar diferents documents, records, etc. D’aquesta manera la galeria 

d’entitats podria estar buida. 

 

Aquest grup està format per persones adultes, dins de la franja d’edat més nombrosa de la 

població. 

 

 Coral infantil “La Bombeta Màgica” → Aquesta coral està formada per vint nens i nenes del 

poble, d’entre quatre i catorze any, i tres noies que són les que els ensenyen les cançons. També 

tenen una junta formada per quatre pares i mares dels nens i nenes que s’encarreguen de preparar 

els actes, els decorats i les colònies que fan una vegada a l’any. Aquesta junta fa les reunions a 

casa d’algun d’ells, ja que no tenen cap espai on fer-ho. Normalment tenen tres actuacions fixes a  

 

l’any, però en ocasions esporàdiques en tenen alguna altra. Igual que la coral “l’Amistat”, fan els 

assajos un cop a la setmana i a la mateixa galeria d’entitats que ells.  

 

Per tant, encara que ells mateixos no hagin demanat un altre espai per poder assajar, podrien 

aprofitar el mateix local que la coral gran, ja que els assajos no coincideixen ni en dia ni en hora.  

 

Tal com indica el nom, la coral està formada per infants. 

 

 El Drac → Les persones que formen part del Ball del Drac, és un grup de 14 homes, encarregats 

de fer ballar el drac per la festa major. Igual que el ball de panderetes, normalment tenen dues 

sortides a l’any, per la festa major de la Ràpita i la del municipi, Santa Margarida i els Monjos. 

Això fa que no s’hagin de reunir durant l’any. Les reunions les fan quan s’acosta l’estiu i ho fan a 

la Societat. El drac el tenen guardat a un espai habilitat per guardar-hi material voluminós de 

diferents entitats, l’Antistiana. 

 

El Ball del Drac no necessita tenir cap local propi, ja que es reuneixen poques vegades a l’any i 

no els fa falta. 

 

Aquest grup està format per persones adultes, dins de la franja d’edat més nombrosa de la 

població. 

 

 Els Gegants i Gegantons → La colla de geganters de la Ràpita està formada per vint persones. 

La junta directiva de la colla es reuneix normalment cada dos mesos, i les reunions van 

condicionades per les actuacions que tinguin. Aquestes reunions de junta les realitzen en una de 

les sales de laSsocietat, i esporàdicament, quan tenen reunió amb tots els integrants de la colla, la 

realitzen a la galeria d’entitats. Els gegants estan guardats al mateix local on hi ha el drac, a 

l’Antistiana, i és aquí on realitzen les feines de manteniment dels gegants. 

La colla de gegantons està formada per setze nens i nenes del poble. Els mateixos membres de la 

junta directiva dels gegants grans són els que porten els gegantons. 

 

Per les poques reunions que realitzen durant l’any, el grup de gegants i gegantons no necessiten 

d’un local propi per reunir-se, ni d’un lloc on guardar-hi els gegants i gegantons, ja que en 

disposen de l’Antistiana. 

 

Aquest grup està format per persones adultes, dins de la franja d’edat més nombrosa de la 

població. I una part d’infants.  
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 GER (Grup d’Estudis Rapitencs) 

 

El Grup d’Estudis Rapitencs està format per dotze persones i es reuneix un parell de vegades cada 

trimestre per tractar temes de l’associació i revisar els continguts de la revista informativa del  

 

poble que publiquen cada tres mesos, la revista Antistiana. L’espai de trobada sol ser en una de 

les sales de la societat, tot i que en ocasions ho fan a algun domicili particular. 

 

Tanmateix, aquesta entitat no necessita ni demana cap local propi ja que el poc que es reuneix ho 

fa en un espai que ja els està bé. 

 

Aquest grup està format per persones adultes, dins de la franja d’edat més nombrosa de la 

població. 

 

 Grup de Carnaval → El Grup de Carnaval és el que s’encarrega de muntar la carrossa de 

carnaval que surt pels diferents pobles de la comarca durant tres caps de setmana. La carrossa la 

fan al garatge d’un dels organitzadors, doncs té un bon espai per tenir-la tancada durant els mesos 

que hi estan treballant (des d’octubre fins febrer o març, depenent de les dates de Carnaval) i 

després el temps que estan per desmuntar-la.  

 

Així doncs, el grup de Carnaval no demana cap espai, ja que no el necessita.  

 

Aquest grup està format per persones adultes, dins de la franja d’edat més nombrosa de la 

població. 

 

 Grup de Joves → El Grup de Joves, com el seu nom indica, és una entitat formada per una 

trentena de persones joves del poble. Aquest grup és l’encarregat d’organitzar i muntar la “Festa 

del Most”. Una festa que dura nou dies, durant els quals es celebren un seguit d’actes relacionats 

amb el món de la vinya, el vi, el cava i el most. El que en diem “el cap de setmana fort”, és el cap 

de setmana que, apart dels diferents actes que es fan (gimcana de tractors, concurs de poda,  

 

sardinada popular...)  es munta una exposició de vins i caves del Penedès, on apart de l’exposició, 

la gent també pot degustar els diferents productes de la festa i que són els mateixos components  

 

del grup de joves que els serveixen. Aquesta exposició es realitza a la sala de la Societat i el 

mobiliari utilitzat és voluminós.   

 

És per això que des de el Grup de Joves han demanat un espai a l’escola per poder-hi guardar el 

mobiliari utilitzat durant la festa, ja que a l’espai on es fa l’exposició no es pot quedar ja que 

durant la resta de l’any s’hi realitzen altres actes.    

 

Aquest grup està format per dues franges d’edats, joves i adults.  

 

 Escola de Puntaires “Sant Raimon de Penyafort” → El grup de puntaires el formen dotze 

dones aficionades a fer puntes. Tenen un espai a la seu de la societat CCRR amb taules especials 

per poder posar el coixí. Hi van entre dos i tres cops a la setmana i tampoc necessiten de més 

espai que el que tenen. 

 

Així que no tenen demanda de cap altre local. 

 

Aquest col·lectiu el formen persones de la tercera edat. 

 

 Secció d’Excursionisme del GER → Aquesta entitat és una secció que pertany al Grup 

d’Estudis Rapitencs. Està format per un conjunt de persones que realitzen trobades per compartir 

caminades i excursions durant l’any. El grup fa una reunió a l’any, el mes de novembre, en la que 

programen totes les sortides de la pròxima temporada, que sol ser de desembre fins l’estiu. La 

setmana prèvia a la sortida reparteixen un full informatiu per totes les cases del poble per detallar 

totes les característiques de la sortida i convidar a tothom qui vulgui a participar-ne. Les reunions 

que realitzen les fan a la societat del CCRR. 

 

Degut a les poques reunions que han de realitzar durant l’any i que no necessiten d’un local propi, 

no mostren cap tipus de demanda sobre un espai a l’escola. 

 

Aquest grup està format per persones adultes, dins de la franja d’edat més nombrosa de la 

població. 
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4.2.1.3. Anàlisi de la demanda 

 

Una vegada estudiada la població i les entitats, vaig entrevistar-me amb el regidor de cultura de 

l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, per presentar el projecte i el que volia fer, i d’aquesta 

manera conèixer les diferents demandes que ja havia fet la gent per tenir un local o espai a l’antiga escola 

de la Ràpita.  

La major part de la demanda era a càrrec d’algunes de les entitats anteriorment descrites, i també per part 

de pares i mares, que sol·licitaven que es tornés a realitzar el Casal d’Hivern (Esplai) a la Ràpita, ja que 

feia uns anys que no es feia i s’havia d’anar al que es fa a Santa Margarida i els Monjos.  

 

A partir d’aquesta informació i observant la gràfica d’edats, s’observa que hi ha un gran nombre 

d’infants al poble, i per tant, és una bona opció cedir un espai de l’escola per realitzar novament l’esplai. 

Pel que fa a les diferents entitats, i en vistes que la majoria que sol·liciten un espai a l’edifici en qüestió, 

són entitats formades per persones que estan dins de la franja d’edat d’adults, que despunta 

considerablement respecte la resta (infància, joventut i tercera edat), i que les entitats formades per 

infants i persones de la tercera no sol·liciten cap espai, perquè, o bé ja en disposen d’un o bé no el  

necessiten, es considera oportú destinar els espais de la reforma de l’edifici a les entitats que més ho 

necessiten i que formen part de la franja d’edat adulta.  

Per això es realitza una taula per visionar d’una manera més clara, l’estat de cada entitat i la seva 

demanda. 

ENTITATS LOCAL 

PROPI 

VOLEN LOCAL A 

L’ESCOLA 

Amics del Teatre No Si 

Ball de Diables Si Si 

Ball de Diables petits      

“Les espurnes” 

No No 

Ball de Panderetes No No 

Casal de la Gent gran Si No 

Coral infantil “la Bombeta 

Màgica” 

No Si 

Coral “l’Amistat” No Si 

El Drac No No 

Els Gegants i Gegantons No No 

GER No No 

Grup de Carnaval No No 

Grup de Joves No Si 

Grup de puntaires Si No 

Secció d’Excursionisme del 

GER 

No No 

 

 

 Així doncs, amb aquestes dades i la informació obtinguda per cada entitat del que necessiten, i coneixent 

l’espai del que disposa l’escola per realitzar diferents locals, es podran habilitar espais per:  

- Una sala de reunions oberta a qualsevol persona o entitat que la pugui necessitar algun dia. 

- Un local per les dues corals, que els permeti assajar i guardar el material, documentació, 

records… 

- Un local per realitzar de nou el casal d’hivern (esplai) per els més petits. 

- Un local per al ball de diables i la caseta per guardar el material necessari. 

- Un local per el grup de teatre  i un magatzem per poder-hi guardar material. 

- Un magatzem per el grup de joves, per poder-hi guardar el mobiliari. 

 

4.2.2.  OFERTA 

 

Una part de l’estudi comercial, consisteix en analitzar l’oferta existent per saber si és aconsellable o no 

procedir en tirar endavant el nostre projecte, la qual seria competència directa al nostre espai polivalent. 

Degut a que al poble de la Ràpita, ni al municipi de Santa Margarida i els Monjos, no existeix cap espai 

polivalent similar al que es vol realitzar, és un punt molt favorable per a la viabilitat del projecte.  

 

Degut a que la demanda és específica de la gent del poble i que volen un espai pel i al poble, no s’estudia 

l’oferta fora del municipi, ja que les entitats no estan interessades en un local fora de la localitat i degut a 

això, haver-se de desplaçar.  

 

4.2.3.  PREVISIÓ D’INGRESSOS 

 

4.2.3.1.Càlcul de despeses  

 

Al tractar-se d’un espai que financia l’Ajuntament, s’ha de calcular el cost de manteniment i explotació 

de l’edifici en quant a les instal·lacions (llum, aigua i gas) per poder obtenir uns lloguers mínims dels 

locals i espais per poder cobrir aquestes despeses i el cost de la reforma mica en mica. 

 

Per això es calculen les hores aproximades d’utilització dels espais: 

- Sala de reunions: 2 hores setmanals  8 hores mensuals 

- Local corals: 4 hores setmanals  16 hores mensuals 

- Local esplai: 3 hores setmanals  12 hores mensuals 
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- Local diables: 2 hores setmanals  8 hores mensuals 

- Local teatre: 2 hores setmanals  8 hores mensuals 

- Distribuïdors, serveis, magatzems, instal·lacions: 2 hores setmanals  8 hores mensuals 

 

En total es calculen 60 hores mensuals d’activitat en l’espai polivalent. 

 

4.2.3.1.1. Consums edifici 

 

ELECTRICITAT  

 

Il·luminació  

 34 fluorescents de 1x36 w = 1.224 wh 

 12 downlights de 2x26 w = 624 wh           2.030 wh x 0,25 (factor reducció) = 507,5 wh 

 7 downlights de 1x26 w = 182 wh 

 

Endolls  

 10 bases endoll de 3680 w = 36.800 wh x 0,10 (factor reducció) = 3.680 wh 

 

 

*Es conten els endolls situats en els locals que s’utilitzaran més, és a dir, els que probablement no tinguin 

utilitat normal (per exemple, als magatzems) no es contemplen en els càlculs. 

 

Altres 

 Bomba solar 300 w 

Bomba antilegionel·la 300 w         1.600 wh x 0,5 (factor reducció) = 800 wh 

 Dissipador solar 1000 w 

*L’elevador no es contempla ja que no es preveu la seva utilització amb normalitat, sinó molt 

esporàdicament, si fos el cas.   

 

Il·luminació  507,5 wh 

Endolls  3.680 wh             Total: 4.987,5 wh  

Altres  800 wh 

 

 

Factor variable 

4.987,5 wh x 60 hores mensuals = 299.250 wh = 299,25 kwh 

299,25 kwh x 0,124985 €/kwh = 37,4 €/mes 

 

Factor potència  

Potència contractada  35,65 kw 

TPU  35,649473 €/kw anual 

35,65 x 35,649473 = 1.270,90 €/any 

1.270,90 / 12 mesos = 105,90 €/mes 

 

Cost mensual electricitat 

Factor variable     37,4 € 

Factor potència  105,9 € 

Total                 143,3 € 

IVA 21% de 143,30 = 30,09 € 

143,30 + 30,09 = 173,4 €/mes 

 

GAS 

 

Caldera de 24 kw x 60 h mensuals = 1.440 kwh cada mes 

1.440 kwh x 6 mesos = 6.840 kwh/anuals 

*Només es conten 6 mesos del gas ja que els mesos més càlids no s’utilitzarà la calefacció, i per tant, no 

es consumirà gas natural. 

 

Tarifa variable 

5.000 < 6.840 kwh > 50.000  tarifa de 0,05078971 €/kwh 

6.840 kwh x 0,05078971 €/kwh = 347,4 € anuals 

347,4 € anuals / 12 mesos = 28,95 €/mes 

*Anualment es pagaran 347,4 € de gas, els mesos càlids no es pagarà res, i els mesos freds si. Es divideix 

el total anual per 12 mesos, per fer una mitja del consum mensual. 
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Tarifa fixe  

5.000 < 6.840 kwh > 50.000  tarifa de 8,58 €/mes 

 

Cost mensual gas 

Tarifa variable     28,95 € 

Tarifa fixe            8,58 € 

Total                  37,53 € 

IVA 21% de 37,53 = 7,88 € 

37,53 + 7,88 = 45,41 €/mes 

 

AIGUA 

 

Consums d’aigua per aparells: 

 Cisterna wàter  9 litres cada descàrrega 

 Lavabo mans  2 litres per rentar-se les mans 

 Cubell d’aigua  5 litres per omplir-lo per neteja 

 Aixeta  8 litres/minut 

 

Consums estimats d’utilització: 

 Cisterna wàter  9 litres x 5 usos hora = 45 litres hora 

 Lavabo mans  2 litres x 8 usos hora = 16 litres hora 

 *45+16 = 61 litres/h x 60 h = 3.660 litres mensuals 

 Cubell d’aigua  5 litres x 4 cubells setmanals = 20 litres setmanals 

 Aixeta  8 litres/minut  15 minuts setmanals = 120 litres setmanals 

  *20+120 = 140 litres setmanals x 4 setmanes = 560 litres mensuals 

3.660 + 560 = 4.220 litres mensuals  4,22 m³/mes 

 

 

 

 

 

 

 

Quota variable 

1er bloc fins a 6 m³/mes 

Tarifa aigua             0,52 €/m³ 

Tarifa clavegueram  0,11 €/m³ 

Total                       0,63 €/m³ 

4,22 m³/mes x 0,63 €/m³ = 2,65 €/mes 

 

Quota fixe 

Tarifa aigua             5,38 €/mes 

Tarifa clavegueram  2,32 €/mes 

Total                        7,7 €/mes 

 

Cost mensual gas 

Quota variable      2,65 € 

Quota fixe             7,7 € 

Total                  10,35 € 

IVA 21% de 10,35 = 2,17 € 

10,35 + 2,17 = 12,52 €/mes 

 

TOTAL COST CONSUMS EDIFICI 

 

Electricitat  173,4 €/mes 

Gas  45,41 €/mes                Total = 231,33 €/mes 

Aigua  12,52 €/mes 

 



ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA D’UN EDIFICI D’ESPAIS POLIVALENTS SITUAT AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS                                                                                        38 

 

4.2.3.1.1. Manteniment 

 

Amb el programa DicPla 4.3 que pertany a l’ITEC, s’ha elaborat un pla de manteniment preventiu de l’edifici, només de les operacions obligatòries.  

Aquí es presenta una taula dels costos totals anuals fins a 10 anys: 

 

SUBSISTEMA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ESTRUCTURA 0,00 28,12 0,00 28,12 877,80 28,12 0,00 28,12 0,00 905,92 

COBERTES 635,98 635,98 1.457,53 635,98 635,98 1.457,53 635,98 635,98 1.457,53 635,98 

FAÇANES 0,00 0,00 491,81 0,00 0,00 491,81 0,00 0,00 491,81 0,00 

INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 2.390,79 2.492,60 2.397,99 2.521,55 2.702,32 2.492,60 2.392,03 3.435,14 2.396,75 2.737,13 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 198,13 198,13 198,13 198,13 208,84 198,13 198,13 198,13 198,13 556,81 

INSTAL·LACIÓ GAS-COMBUSTIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 28,08 0,00 0,00 0,00 16,06 28,08 

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,49 

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 1.495,72 1.495,72 1.495,72 1.495,72 1.594,92 1.495,72 1.495,72 1.495,72 1.495,72 1.594,92 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 507,85 507,85 507,85 507,85 2.987,35 507,85 507,85 507,85 507,85 2.987,35 

TOTAL PEM 5.228,47 5.358,40 6.549,03 5.387,35 9.035,29 6.671,76 5.229,71 6.300,94 6.563,85 9.514,68 

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 313,70 321,50 392,94 323,24 542,11 400,30 313,78 378,05 393,83 570,88 

DESPESES GENERALS 13% 679,70 696,59 851,37 700,35 1.174,58 867,32 679,86 819,12 853,30 1.236,90 

TOTAL 6.221,87 6.376,49 7.793,34 6.410,94 10.751,98 7.939,38 6.223,35 7.498,11 7.810,98 11.322,46 

IVA 21% 1.306,59 1.339,06 1.636,60 1.346,29 2.257,91 1.667,27 1.306,90 1.574,60 1.640,30 2.377,71 

TOTAL PEC 7.528,46 7.715,55 9.429,94 7.757,23 13.009,89 9.606,65 7.530,25 9.072,71 9.451,28 13.700,17 

 

 

TOTAL PRESSUPOST DE MANTENIMENT PREVENTIU  

PER TOTA LA DURADA DEL PLA 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 65.839,48 

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 3.950,36 

DESPESES GENERALS 13% 8.559,13 

TOTAL 78.348,97 

IVA 21 % 16.453,28 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 94.802,25 
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4.2.3.2.Càlcul d’ingressos 

 

Per a poder fer front a les despeses de l’edifici, tant de consums com manteniment, i a més a més 

amortitzar el cost total de l’obra, es necessiten uns ingressos. Per això a cada local i magatzem, se li 

designa un preu de lloguer.  

 

Aquest preu de lloguer ve determinat en base als metres quadrats de superfície de cada espai a llogar. Per 

fixar els €/m², s’ha investigat el preu d’altres edificis d’aquest tipus i a partir d’aquí s’han establert els 

preus de lloguer per metre quadrat de cada un dels locals, magatzems i sales de la nostre edificació.  

 

Als locals s’assignen 12 €/m². 

A la sala de reunions s’assigna 9 €/m². 

Als magatzems s’assignen 6 €/m². 

 

Sala de Reunions  15,6 m² x 9 €/m² = 140,4 €/mes 

Local Corals  47,8 m² x 12 €/m² = 573,6 €/mes 

Local Esplai  54,5 m² x 12 €/m² = 654 €/mes 

Local Diables  50,1 m² x 12 €/m² = 601,2 €/mes  

Local Teatre  58,1 m² x 12 €/m² = 697,2 €/mes  

Caseta material Diables  29,2 m² x 6 €/m² = 175,2 €/mes 

Magatzem Teatre  10,8 m² x 6 €/m² = 64,8 €/mes 

Magatzem Grup de Joves  19,6 m² x 6 €/m² = 117,6 €/mes 

 

- Locals  2.526 €/mes 

- Magatzems  357,6 €/mes          3.024 €/mes 

- Sala reunions  140,4 €/mes 

 

Aplicant aquests lloguers, obtenim uns ingressos de 3.024 euros mensuals que corresponen al cost 

d’utilització de les instal·lacions i manteniment de l’edifici, apart d’obtenir un benefici mensual. Si 

multipliquem aquest valor per 12 mesos, obtenim uns ingressos de 36.288 euros anuals.  
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4.3.ESTUDI ECONÒMIC 

 

A continuació es calcula el cash-flow, tant el previ com el definitiu aplicant una tasa d’actualització. Aquest, serveix per a poder tenir un indicador important sobre la rentabilitat de la inversió, en aquest cas, el de la 

reforma de l’escola per fer-hi un espai polivalent.  

S’obté calculant la diferència entre les entrades i sortides monetàries produïdes durant el període considerat. 

   

 

   
i = 3,00% 

         

              

   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
  ANY 00 ANY 01 ANY 02 ANY 03 ANY 04 ANY 05 ANY 06 ANY 07 ANY 08 ANY 09 ANY 10 

  
ACTUACIÓ -217.841,46                     

  
CONSUM ELECTRICITAT   -2.080,80 -2.080,80 -2.080,80 -2.080,80 -2.080,80 -2.080,80 -2.080,80 -2.080,80 -2.080,80 -2.080,80 

  
CONSUM GAS   -544,92 -544,92 -544,92 -544,92 -544,92 -544,92 -544,92 -544,92 -544,92 -544,92 

  
CONSUM AIGUA   -150,24 -150,24 -150,24 -150,24 -150,24 -150,24 -150,24 -150,24 -150,24 -150,24 

  
MANTENIMENT   -7.528,46 -7.715,55 -9.429,94 -7.757,23 -13.009,89 -9.606,65 -7.530,25 -9.072,71 -9.451,28 -13.700,17 

S. ÚTIL €/m² LLOGUER DESPESES TOTALS -217.841,46 -10.304,42 -10.491,51 -12.205,90 -10.533,19 -15.785,85 -12.382,61 -10.306,21 -11.848,67 -12.227,24 -16.476,13 

210,5 12 LLOGUER LOCALS 30.312,00 30.312,00 30.312,00 30.312,00 30.312,00 30.312,00 30.312,00 30.312,00 30.312,00 30.312,00 30.312,00 

47,8 12 CORALS 6.883,20 6.883,20 6.883,20 6.883,20 6.883,20 6.883,20 6.883,20 6.883,20 6.883,20 6.883,20 6.883,20 

54,5 12 ESPLAI 7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 7.848,00 

50,1 12 DIABLES 7.214,40 7.214,40 7.214,40 7.214,40 7.214,40 7.214,40 7.214,40 7.214,40 7.214,40 7.214,40 7.214,40 

58,1 12 TEATRE 8.366,40 8.366,40 8.366,40 8.366,40 8.366,40 8.366,40 8.366,40 8.366,40 8.366,40 8.366,40 8.366,40 

15,6 9 LLOGUER SALA REUNIONS 1.684,80 1.684,80 1.684,80 1.684,80 1.684,80 1.684,80 1.684,80 1.684,80 1.684,80 1.684,80 1.684,80 

59,6 6  LLOGUER MAGATZEMS 4.291,20 4.291,20 4.291,20 4.291,20 4.291,20 4.291,20 4.291,20 4.291,20 4.291,20 4.291,20 4.291,20 

19,6 6 GRUP DE JOVES 1.411,20 1.411,20 1.411,20 1.411,20 1.411,20 1.411,20 1.411,20 1.411,20 1.411,20 1.411,20 1.411,20 

10,8 6 TEATRE 777,60 777,60 777,60 777,60 777,60 777,60 777,60 777,60 777,60 777,60 777,60 

29,2 6 CASETA MATERIAL DIABLES 2.102,40 2.102,40 2.102,40 2.102,40 2.102,40 2.102,40 2.102,40 2.102,40 2.102,40 2.102,40 2.102,40 

  
INGRESOS TOTALS 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 36.288,00 

  
CASH FLOW -181.553,46 25.983,58 25.796,49 24.082,10 25.754,81 20.502,15 23.905,39 25.981,79 24.439,33 24.060,76 19.811,87 

             

  

VAN = 24.216,72 CASH FLOW ACTUALITZAT -181.553,46 25.226,78 24.315,67 22.038,53 22.882,82 17.685,33 20.020,39 21.125,57 19.292,63 18.440,57 14.741,89 

             

  

TIR= 5,60% CASH FLOW ACUMULAT -181.553,46 -156.326,68 -132.011,02 -109.972,48 -87.089,67 -69.404,33 -49.383,95 -28.258,37 -8.965,74 9.474,83 24.216,72 
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5. CONCLUSIONS 

 

Després d’analitzar l’estudi econòmic final, es demostra que la reforma de l’edifici de l’Escola Sant 

Domènec de la Ràpita és viable. 

 

Per realitzar l’estudi econòmic, en primer lloc, he hagut de calcular el fluxe de caixa, que és el recull any 

per any de les entrades i sortides de capital. Aquest càlcul està fet a partir dels preus actuals, però el cost 

del capital tendeix a incrementar amb el pas del temps, és per això que s’ha de fer una operació de 

capitalització per a calcular el valor futur del fluxe de caixa anteriorment calculat. Per aquesta operació 

s’aplica un interès del 3% anual. 

D’altra banda, per poder analitzar la rentabilitat de l’operació s’apliquen dos indicadors: el VAN i el 

TIR. El VAN és el Valor Actual Net, és a dir, el fluxe de caixa dels valors actualitzats a una tasa o tipus 

d’interès. I el TIR, és la Tasa Interna de Retorn, que és la tasa d’interès que fa el VAN=0. Aleshores, si 

VAN > 0 i el TIR > 0, es pot considerar que l’operació és rentable.  

Per un altre costat, hi ha el PAY BACK, que és el període de temps necessari per a recuperar la inversió. 

En el meu cas, he obtingut un VAN = 24.216,72 € i un TIR = 5,60 %, per tant, la proposta plantejada és 

viable. I s’observa que al nové any després de la inversió, aquesta es recupera i ja s’obtenen beneficis. 

 

Per a poder realitzar aquest projecte he hagut d’aplicar un ampli ventall de coneixements estudiats durant 

la carrera; realització de plànols, instal·lacions, estat d’amidaments i pressupost i estudi de viabilitat 

(incloent-hi l’estudi de mercat i l’estudi econòmic). Gràcies a això he pogut refrescar temes que feia 

temps no tocaba i estaben una mica en l’oblit.    

 

També ha estat satisfactori a nivell personal, ja que es tracta d’un edifici que pertany al poble on he 

viscut sempre, i he pogut realitzar una proposta d’intervenció coneixent d’avantmà les necessitats de la 

gent i entitats segons les seves activitats i necessitats. Tot això a fet que hi hagi una motivació 

incrementada envers algún altre posible projecte.  
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A totes aquelles persones que d’una manera o altre m’han donat un cop de mà per a la realització 
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A tota la familia, amics i amigues que durant tot aquest temps m’ha animat i recolzat en tirar aquest 

projecte endavant.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.emav.es/
http://www.generadordepreus.info/
http://www.idescat.cat/
http://www.minetur.gob.es/energia/electricidad/Tarifas/Tarifas2008/Paginas/precios.aspx
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