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INSTAL·LACIÓ D’AIGUA

Es preveu la instal·lació d’aigua potable a partir de l’escomesa de la xarxa pública municipal, procedent de la  ron-
da Sant Bernat.

Aquesta transcorrerà enterrada fins als comptadors de l’edifici (un per l’escola i l’altre pel bar), situats en un  mur a 
la façana est, on hi ha la resta d’aparells de mesura de les instal·lacions. Els comptadors estaran situats  a  l’interi-
or d’un armari. Els comptadors disposaran de dues vàlvules de pas situades abans i després, a més d’una vàlvula 
de retenció després del comptador.

Abans dels comptadors i en el mateix armari, s’instal·larà una clau de pas general. Entre la clau de pas  general  i 
els comptadors, s’instal·larà el filtre de la instal·lació; aquest serà del tipus Y amb un interval de filtrat comprès en-
tre 25 i 50 μm, amb malla d’acer inoxidable i bany de plata. A continuació del filtre s’instal·larà una  vàlvula  de  re-
tenció. Tant el filtre com la vàlvula de retenció, s’instal·laran entre aixetes de pas,  per  tal  de  facilitar-ne  la  seva 
substitució en cas d’avaria.

A partir del comptador de l’escola en sortirà un tub de polietilè reticulat, que entrarà directa a la sala  de  màquines 
de la planta soterrani. Mentre que del comptador del bar, en sortirà un tub de  polietilè  reticulat,  que  transcorrerà 
enterrat fins a la seva façana.

Pel què fa a l’escola, a peu de cadascun dels muntants s’instal·larà una vàlvula de retenció, una aixeta de pas i u-
na aixeta de pas amb aixeta de comprovació. Mentre que a la part superior dels  muntants,  caldrà  instal·lar-hi  un 
dispositiu de purga amb separador o càmera que redueixi la velocitat de l’aigua, facilitant així la sortida de  l’aire  i 
disminuint el possible cop d’ariet.

La instal·lació d’aigua freda transcorre per l’interior de l’edifici empotrat per les parets o bé per sota del  fals  sostre 
del passadís, depenen de les zones, amb tub de polietilè reticulat de diàmetre ajustat als cabals previstos en cada 
punt de consum.

A l’entrada de cada sala humida (lavabos, aules i cuina del bar) així com abans i desprès de les calderes  i  intera-
cumuladors projectats, s’hi preveu la instal·lació d’una aixeta de pas per tal de sectoritzar  tant  la  instal·lació  d’ai-
gua freda com la d’aigua calenta.

La instal·lació d’aigua calenta sanitària s’inicia a la instal·lació solar projectada amb suport  de  les  dues  calderes 
de peu de gas natural projectades a la sala de màquines. Aquesta instal·lació també transcorrerà per  l’interior  de 
l’edifici empotrada per les parets o bé per al fals sostre. Totes les canonades d’aigua  calenta,  disposaran  d’aïlla-
ment amb escuma de poliuretà expandit.

Per al disseny i dimensionat de la instal·lació d’aigua de l’edifici, s’han tingut en compte les  condicions  que  pres-
criu la secció HS 4 corresponent al Subministrament d’Aigua del Document Bàsic HS Salubritat del Codi Tècnic de 
l’Edificació.

CABAL INSTANTANI MÍNIM I DIÀMETRE

En els punts de consum la pressió mínima serà:

- 100 kPa per a aixetes generals
- 150 kPa per a fluxors i calentadors

En cap cas, la pressió de la instal.lació superarà els 500 kPa.

PRODUCCIÓ D'ACS

Per a la producció d'aigua calenta sanitària (acs) s'ha sectoritzat la instal·lació entre l'escola i la zona de bar.

En el cas de l'escola, s'ha optat per a la instal·lació de dues calderes de peu de gas natural, amb  el  suport  d'una 
instal·lació solar, per a la producció d'aigua calenta sanitària per a les piques de les aules i els lavabos.

En el cas del bar, s'ha projectat un acumulador elèctric instantani situat a la cuina, per a la producció  d'acs  per  a 
les piques i electrodomèstics de la zona. Per les característiques i dimensions  de  l'espai,  s'ha  optat  per  aquest 
sistema de producció d'acs, considerant-se el més eficient.

INSTAL·LACIÓ DE GAS

Es preveu la instal·lació de gas a partir de l’escomesa de la xarxa pública procedent de la ronda Sant Bernat.

Aquesta arribarà enterrada per la façana est de l’edifici, on s’ha previst la instal·lació de  dos  comptadors  (un  per 
l’escola i l’altra pel bar), en un mur exterior destinat als elements de mesura de les diferents  instal·lacions.  Abans 
dels comptadors, es preveu la instal·lació d’una vàlvula de tall general.

Els comptadors es situaran a l’interior d’un armari, que complirà amb les exigències de la Companyia Subministra-
dora. Caldrà tenir en compte que els comptadors disposaran de dues vàlvules, abans i després de l’aparell de me-
sura, així d’una vàlvula reductora.

Pel què fa al comptador de l’escola, en sortirà un tub de coure semidur, que discorrerà  embeinat  amb  un  passa-
mur metàl·lic pel forjat de la planta baixa, i entrarà directa a la sala de màquines, que alimentarà a  dues  calderes 
de peu de 75 kW cadascuna. Ambdues seran de classe 5 NOx, per tant l'evacuació de fums es  farà  pel  mur  del
pati interior (40cm) amb difusó a la punta.
Mentre que del comptador del bar, en sortirà un tub de polietilè, que discorrerà enterrat fins a la façana de  l’edifici 
del bar, i llavors mitjançant un tub de coure semidur entrarà a la cuina.

Tant a l’entrada de la sala de màquines com a la cuina (les dues úniques estançes on hi  ha  aparells  de  consum 
de gas), s’hi ha previst la instal·lació d’una vàlvula de tall general.
La sala de màquines disposarà de ventilació forçada i sistema de tall, ambdós associats a la instal·lació de  detec-
ció de la sala.

A partir d’aquesta vàlvula de tall i fins a arribar als diferents elements de  consum,  la  instal·lació  de  gas  discorre 
per l’interior de les sales superficial grapat a les parets, amb tub de coure amb soldadura forta. Abans  de  cada  e-
lement de consum, es preveu la instal·lació d’una vàlvula de tall i una aixeta de pas a aparell.
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