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Resum 

Per tal de complementar i permetre una millor compressió de tot allò indicat a la 

memòria del projecte, s’incorporen els següents annexes: 

 Un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a l’obra. 

 Un Pla d’emergència per a l’escola bressol “Solsolet”. 

 Els plànols i esquemes de la instal·lació. 

 I un recull de fotografies que il·lustren l’abans i el desprès de l’obra. 

L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és un document que avalua els possibles riscos 

que es poden produir a l’obra i dóna les instruccions per evitar que aquests arribin a 

ocasionar-se, indicant en tot moment les actuacions a seguir. Tots els projectes elaborats 

tant per a la realització de la instal·lació elèctrica, com la instal·lació de gas i la de 

climatització han d’incorporar-lo per ser acceptats per l’Entitat d’Inspecció i Control, que 

avalua el projecte. L’objectiu bàsic de l’estudi és el d’ajudar als treballadors a fer la seva 

feina sense que pateixin per la seva integritat física. 

Segons el decret 143/2003 de modificació del Decret 136/1999 (Llei 3/1998), l’escola 

bressol està inclosa a l’annex IV.A. Segons això, serà sotmesa a un informe preceptiu per 

part del Departament de Justícia i Interior pel que fa a la prevenció d’incendis i haurà de 

disposar d’un Pla d’emergència i evacuació, propi i concret per a les seves necessitats. Per 

complir allò indicat en els citats Decrets, s’ha elaborat un Pla d’emergència, en el que 

s’indiquen les pautes d’organització a seguir  per prevenir qualsevol emergència, s’indiquen 

les actuacions a realitzar si se’n produeix una i s’insisteix en la necessitat de portar a terme 

una correcta política de formació amb simulacres per evitar futurs riscos. 

Finalment i per il·lustrat totes les feines realitzades s’inclouen els plànols de totes les 

instal·lacions de l’edifici i unes fotografies de com s’ha portat tot a terme. 
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1 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de l’obra 

1.1 Introducció 

El present estudi es redacta per tal de donar compliment a les normes i instruccions 

que afecten als projectes d’instal·lacions en els edificis. 

1.1.1 Objecte d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (E.B.S.S.) té com a objecte servir de 

base per a que les empreses contractistes, i qualsevol altra, que participi en l’execució de 

les obres a què fa referència el projecte on es troba inclòs aquest estudi, les portin a terme 

en les millors condicions, amb la finalitat de garantir el manteniment de la salut, la integritat 

física i la vida dels treballadors de les mateixes, donant compliment a allò disposat en el RD 

1.627/97 de 24 d’Octubre (BOE de 25/10/97). 

1.1.2 Establiment posterior d’un pla de seguretat i salut a l’obra 

L’estudi de Seguretat i Salut, ha de servir també de base per a que les Empreses 

Constructores, Contractistes, Subcontractistes i els treballadors autònoms que participen en 

les obres, abans de començar-les puguin elaborar un Pla de Seguretat i Salut tal i com ho 

indica l’articulat del Reial Decret citat en el punt anterior. 

En aquest Pla es podran modificar alguns dels aspectes assenyalats en aquest 

estudi amb els requisits que estableix la citada normativa. El Pla de Seguretat i Salut és el 

que, en definitiva, permetrà  aconseguir i mantenir les condicions de treball necessàries per 

a protegir la salut i la vida dels treballadors durant el desenvolupament de les obres objecte 

d’aquest  E.B.S.S. 

1.2 Identificació de l’obra 

1.2.1 Tipus d’obra 

L’obra objecte d’aquest E.B.S.S. consisteix en l’execució de les diferents fases de la 

instal·lació elèctrica, de gas i climatització, per desenvolupar posteriorment l'activitat a que 

està destinat el local. 

1.2.2 Serveis i xarxes de distribució afectades per l’obra 

Els treballs a realitzar corresponen a totes les instal·lacions de l’edifici, per tant es 

desenvoluparan al seu interior i no afecten a les xarxes dels serveis exteriors.                                           
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1.2.3 Termini estimat d’execució    

El termini de realització de l’obra s’estima en sis mesos. 

1.2.4 Nombre de treballadors 

Es preveu que seran quatre el nombre de treballadors que portaran a terme la 

realització de les instal·lacions.         

1.3 Fases de l’obra amb identificació de riscos  

  Durant l’execució dels treballs, es planteja la realització de les següents fases de 

l’obra, amb la identificació dels riscos que comporten: 

Instal·lació elèctrica de baixa tensió, de gas i de climatització 
Afeccions a la pell per dermatitis de contacte.  
Cremades físiques i químiques. 
Projecció d’objectes i/o fragments. 
Ambient polsegós. 
Animals i/o paràsits.   
Aixafaments.    
Atrapaments.  
Atropellaments i/o col·lisions. 
Caiguda d’objectes i/o màquines. 
Caigudes de persones a diferent nivell. 
Caigudes de persones al mateix nivell.                      
Contactes elèctrics directes. 
Cossos estranys als ulls. 
Despreniments. 
Exposició a fonts lluminoses perilloses.  
Cops per trencada de cables. 
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.   
Trepitjada d’objectes punyents. 
Sobreesforços. 
Sorolls. 
Bolcada de màquines i/o camions. 
Caiguda de persones des d’alçades.     
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1.4 Relació prevista de mitjans humans i tècnics                             

A continuació es detallen els mitjans humans i tècnics que es preveu utilitzar pel 

desenvolupament d’aquest projecte. De conformitat amb allò indicat al  RD 1.627/97 de 

24/10/97 s’identifiquen els riscos inherents als mitjans tècnics.    

1.4.1 Maquinària 

Aixafaments. 
Atrapaments.    
Caiguda d’objectes i/o màquines. 
Caigudes de persones des de diferent nivell. 
Contactes elèctrics directes. 
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
Vibracions.   
Sobreesforços.  
Sorolls. 

1.4.2 Mitjans auxiliars 

Bastides de cavallet 
Projeccions d’objectes i/o fragments.    
Aixafaments.  
Atrapaments.    
Caiguda d’objectes i/o màquines.   
Caiguda o col·lapse de bastides.   
Caiguda de persones des de diferent nivell. 
Caiguda de persones des del mateix nivell.  
Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària.  
Trepitjada d’objectes punyents. 
Sobreesforços.    
Caiguda de persones des d’alçades. 

Bastides mòbils 

Projecció d’objectes i/o fragments. 
Aixafaments.    
Atrapaments. 
Atropellaments i/o col·lisions. 
Caiguda d’objectes i/o màquines. 
Caiguda o col·lapse de bastides. 
Caiguda de persones des de diferent nivell. 
Caiguda de persones des del mateix nivell. 
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines. 
Trepitjada d’objectes punyents. 
Sobreesforços.   
Caiguda de persones des d’alçades. 
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Cavallets 

Atrapaments. 
Caiguda d’objectes i/o màquines.   
Cops i talls amb objectes i/o màquines.        

Escales de mà                      

Aixafaments.    
Atrapaments.    
Caiguda d’objectes i/o màquines. 
Caiguda de persones des de diferent nivell. 
Caiguda de persones des del mateix nivell. 
Contactes elèctrics directes.   
Sobreesforços.    

Rètols d’advertència a tercers   

Caiguda d’objectes i/o màquines.  
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.      

Senyals de seguretat, tanques i balises d’advertència  

Caiguda d’objectes i/o màquines.    
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.  

Útils i eines auxiliars 

Caiguda d’objectes i/o màquines.   
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.       

1.4.3 Eines       

1.4.3.1 Eines elèctriques   

Trepant       
Projeccions d’objectes i/o fragments.  
Ambient polsegós.      
Atrapaments.        
Caiguda d’objectes i/o màquines.    
Contactes elèctrics directes i indirectes.     
Cossos estranys als ulls.   
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.    
Sobreesforços.                             

1.4.3.2 Eines de mà 

Caixa completa d’eines de lampisteria 

Caiguda d’objectes i/o màquines.   
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.   
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Talladora de tubs   

Atrapaments. 
Caiguda d’objectes i/o màquines.   
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.   

Tornavisos    

Caiguda d’objectes i/o màquines.    
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.        
Trepitjada d’objectes punyents. 
Sobreesforços.      

Arquet de serra 

Caiguda d’objectes i/o màquines.   
Cossos estranys als ulls.     
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.    
Sobreesforços.   

Tisores 

Atrapaments.     
Caiguda d’objectes i/o màquines.   
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.          

1.4.4 Tipus d’energia 

Electricitat 
Cremades físiques i químiques. 
Contactes elèctrics directes.     
Contactes elèctrics indirectes.   
Exposició a fonts lluminoses perilloses.   
Incendis.   

Esforç humà 

Sobreesforços.   

1.4.5 Materials  

Safates i suports                         

Caiguda d’objectes i/o màquines.   
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.  
Sobreesforços.  

Grapes, abraçadores i cargols      

Caiguda d’objectes i/o màquines.   
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.        
Trepitjada d’objectes punyents.  
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Tubs de diferents materials (coure, ferro, PVC, etc.) i accessoris               

Aixafaments.    
Atrapaments.     
Caiguda d’objectes i/o màquines.   
Cops i/o talls amb objectes i/o màquines.        
Caiguda de persones al mateix nivell.   
Sobreesforços.   

1.4.6 Mà d’obra, mitjans humans 

Els operaris i ajudants necessaris per a cada tasca estaran supervisats per un 

encarregat o cap d’equip.      

1.5 Mesures de prevenció de riscos    

1.5.1 Proteccions col·lectives  

1.5.1.1 Generals 

Panells de senyalització 

El Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de caràcter general, relatives a la senyalització de seguretat i salut al treball, indica     

que s’haurà d’utilitzar una senyalització de seguretat i salut amb la finalitat de: 

A) Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions i obligacions. 

B) Alertar els treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

C) Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats 

mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència i primers 

auxilis.  

D) Orientar o guiar els treballadors que hagin de realitzar maniobres 

perilloses. 

Cinta de senyalització 

Quan s’hagin de senyalitzar obstacles, zones de caiguda d’objectes, zones a diferent 

nivell, xocs, cops, etc., la senyalització es farà  amb els panells abans descrits, i es 

delimitarà la zona d’exposició al risc amb cintes de roba o material plàstic que tinguin 

franges alternades obliqües en color groc i negre inclinades a 45º. 
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Cinta de delimitació de la zona de treball 

Les zones de treball es delimitaran amb cintes de les mateixes característiques que 

les anteriors, però les franges seran verticals i els colors blanc i vermell. 

Il·luminació 

Nivells mínims exigits:  

Zones o parts del lloc de treball amb 
Nivell mínim 
d’il·luminació 

(lux) 
   Baixa exigència visual                                             100 
   Exigència visual moderada                                     200 
   Exigència visual alta                                                500 
   Exigència visual molt alta                                        1.000 
   Àrees o locals d’ús ocasional                                  25 
   Àrees o locals d’ús habitual                                     100 
   Vies de circulació d’ús ocasional                            25 
   Vies  de circulació d’ús habitual                              50 

Taula 1-1. Nivells mínims d’il·luminació, segons l’annex IV del RD 486/97. 

Aquests nivells mínims (Taula 1-1) s’hauran de duplicar en les següents 

circumstàncies:  

a) En àrees o locals d’ús general i en les vies de circulació, quan per les seves 

característiques, estat o ocupació, existeixin riscos apreciables de caigudes, xocs o d’altres 

accidents. 

b) En les zones on s’efectuïn treballs i un error d’apreciació visual durant la seva 

realització, pugui suposar un perill tant per al treballador que els porta a terme, com per a 

terceres persones. 

Els accessoris de la il·luminació exterior seran estancs a la humitat 

Portàtils manuals d’enllumenat elèctric: 24 volts. 

Prohibició total d’utilitzar il·luminació de flama. 

Senyals òptics-acústics dels vehicles 

Les màquines autoportants que puguin intervenir a les operacions de manutenció 

hauran de disposar de: 

- Una botzina de senyalització acústica el nivell sonor de la qual sigui superior al 

soroll ambiental de manera que sigui clarament audible quan emeti senyals. 

- Intermitents: La duració, l’interval i l’agrupació dels impulsos haurà de permetre la 

seva correcta identificació. Annex IV del RD 485/97 de 14/4/97. 
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- Senyals sonors o lluminoses (preferiblement ambdues alhora) per a la indicació de 

la maniobra de marxa enrere, Annex I del RD 1.215/97 de 18/7/97. 

- Els dispositius d’emissió de senyals lluminosos per a ús en cas de perill greu 

hauran de passar revisions especials o disposar d’una làmpada auxiliar.         

 - A la part més alta de la cabina hi haurà un senyalitzador rotatiu lluminós 

llambregant, de color ambre per alertar de la seva presència en circulació viària. 

- Dos focus de posició i circulació, a la part davantera i dos pilots lluminosos de color 

vermell a la de darrera. 

- Dispositiu de balisament de posició i pre-senyalització (cons, cintes, malles, 

làmpades llambregant, etc.). 

Protecció de les persones envers la instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica s’ajustarà al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i 

Instruccions Complementàries, i estarà realitzada per un instal·lador autoritzat. En aplicació 

d’allò indicat en l’apartat 3A de l’Annex IV al RD 1.627/97 de 24/10/97, la instal·lació elèctrica 

haurà de complir les condicions següents:       

- S’haurà de projectar, realitzar i utilitzar de manera que no comporti perill 

d’incendi ni d’explosió, i de manera que les persones estiguin degudament 

protegides contra els riscos d’electrocució per contacte directe o indirecte. 

- El projecte, la realització i l’elecció dels materials i dels dispositius de 

protecció hauran de tenir en compte el tipus i la potència de l’energia 

subministrada, les condicions dels factors externs i la competència de les 

persones que tinguin accés a la instal·lació.      

- Els cables seran els adequats per a la càrrega que tinguin que suportar, 

estaran connectats a les bases mitjançant clavilles normalitzades, i quan 

calgui seran blindats i interconnexionats amb unions antihumitat i antixoc.          

- Els fusibles seran blindats i estaran calibrats d’acord amb la càrrega màxima a 

suportar. 

- Es garantirà la continuïtat de les preses de terra a les línies de 

subministrament intern de l’obra, amb un valor màxim de 80 ohms. Les 

màquines d’instal·lació fixa disposaran de presa de terra independent. 

- Les preses de corrent disposaran de conductor de terra i quan calgui seran 

blindades.   
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- Tots els circuits que alimenten a les màquines i les instal·lacions d’enllumenat 

estaran protegits per fusibles blindats o interruptors magnetotèrmics i 

interruptors diferencials d’alta sensibilitat. Aquestes proteccions estaran en 

perfecte estat de funcionament. 

1.5.1.2 Proteccions col·lectives particulars a cada fase de l’obra 

Protecció contra caigudes des d’alçada de persones o objectes 

El risc de caiguda de persones des d’alçades (precipitació, caiguda al buit) és 

contemplat per  l’Annex II del RD 1.627/97 de 24 d'Octubre de 1997 com risc especial per a 

la seguretat i salut dels treballadors, per això, d’acord amb els articles 5.6 i 6.2 del citat Reial 

Decret s’adjunten les mesures preventives específiques adequades. 

Baranes de protecció       

S’utilitzaran com a tancament provisional de buits verticals i perimetrals de 

plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes 

des d’una alçada superior a 2 m, tindran una alçada de 90 cm i estaran constituïdes 

per balustre, sòcol  de 20 cm d’alçada, travesser intermedi i passamà superior. Tots 

els elements estaran ancorats entre si, i seran el suficientment resistents. 

Passarel·les 

El pas de vianants per les zones sobre rases, petits desnivells i obstacles, originats 

pels treballs, es realitzaran mitjançant passarel·les. Aquestes seran preferiblement 

prefabricades de metall, o en cas contrari realitzades “in situ”, d’una amplada mínima 

d’1 m, i dotades en els laterals de la barana de seguretat reglamentaria. La 

plataforma serà capaç de resistir 300 kg de pes i estarà dotada de garlandes  

d’il·luminació nocturna, en cas de trobar-se a la via pública.           

Escales portàtils        

Tindran la resistència i els elements de recolzament i subjecció necessaris per què el 

seu ús en les condicions requerides no suposi un risc de caiguda, per trencada o 

desplaçament.        

Les escales que s’hagin  d’utilitzar a l’obra  hauran de  ser preferentment d’alumini o 

ferro. Si no fos possible es faran servir de fusta, però amb els graons encadellats i no 

clavats. 
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Estaran equipades amb sabates i subjectes per la part superior, i sobrepassaran en 

un metre el punt de recolzament superior. 

Prèviament a la seva utilització es triarà el tipus d’escala més adient en funció de la  

tasca a que està destinada, i s’assegurarà la seva estabilitat. No es faran servir 

escales excessivament curtes o llargues, ni empalmades. 

Accessos i zones de pas del personal    

Les obertures dels buits horitzontals sobre els forjats  s’hauran de condemnar amb un 

tauler resistent, xarxa, malla electrosoldada o un element equivalent quan no s’estigui 

treballant al seu voltant, amb independència de la seva profunditat o grandària. 

Les armadures i/o connectors metàl·lics que sobresurtin de les seves esperes 

estaran coberts per proteccions tipus bolet o qualsevol altre sistema que sigui eficaç 

en previsió de punxades o erosions al  personal que pugui xocar amb ells.     

A les zones on sigui necessari el pas de vianants per damunt de les rases, petits 

desnivells i obstacles originats pels treballs, el pas es realitzarà mitjançant 

passarel·les.  

Bragues de cadena  

El fabricant haurà de certificar que disposen d’un factor de seguretat 5 sobre la seva 

càrrega nominal màxima i que els ganxos són d’alta seguretat (pestell de tancament 

automàtic a l’entra en càrrega). L’allargament  d’un 5% d’una baga comportarà la 

caducitat immediata de la braga.  

Bragues de cable                    
A la càrrega nominal màxima se li aplica un factor de seguretat 6, essent la seva 

mida i diàmetre els adequats per al tipus de maniobres a realitzar; les bagues estaran 

protegides per tal d’evitar punxades, i fixades mitjançant casquets premsats, els 

ganxos també seran d’alta seguretat. La trencada del 10 % dels fils  en un segment  

superior a 8 vegades el diàmetre del cable, o la d’un cordó significarà la caducitat 

immediata de la braga. 

1.5.2 Equip de protecció individual (EPIS) 

Afeccions a la pell per dermatitis de contacte      

Guants de protecció contra l’abrasió.     
Guants de protecció contra els agents químics.   
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Cremades físiques i químiques 

Guants de protecció contra l’abrasió.     
Guants de protecció contra els agents químics.   
Guants de protecció front la calor. 

Projeccions d’objectes i/o fragments    

Calçat amb protecció contra cops mecànics. 
Casc o protector del cap contra riscos mecànics.         
Ulleres de seguretat per a ús bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides).     
Pantalla facial abatible, adaptada al casc, amb visor de reixeta metàl·lica.  

Ambient polsegós 

Equips de protecció de les vies respiratòries amb filtre mecànic.     
Ulleres de seguretat per a ús bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides).     
Pantalla facial abatible, adaptada al casc, amb visor de reixeta metàl·lica.           

Aixafaments 

Calçat amb protecció contra cops mecànics. 
Casc protector del cap contra riscos mecànics. 

Atrapaments                   

Calçat amb protecció contra cops mecànics. 
Casc protector del cap contra riscos mecànics. 
Guants de protecció contra l’abrasió. 

Caiguda d’objectes i/o màquines 

Bossa portaeines.  
Calçat amb protecció contra cops mecànics. 
Casc o protector del cap contra riscos mecànics. 

Caiguda o col·lapse de bastides 

Cinturó de seguretat anticaigudes. 

Caiguda de persones a diferent nivell 

Cinturó de seguretat anticaigudes. 

Caiguda de persones al mateix nivell 

Bossa portaeines. 
Calçat de protecció sense sola antiperforant. 

Contactes elèctrics directes           

Calçat amb protecció contra descàrregues elèctriques. 
Casc protector del cap contra riscos elèctrics.   
Ulleres de seguretat contra arc elèctric.  
Guants dielèctrics. 
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Contactes elèctrics indirectes 

Botes d’aigua.        

Cossos estranys als ulls 

Ulleres de seguretat contra projecció de líquids. 
Ulleres de seguretat per a ús bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides).                 
Pantalla facial abatible, adaptada al casc, amb visor de reixeta metàl·lica.  

Cop per trencada de cable 
Casc protector del cap contra riscos mecànics. 
Ulleres de seguretat per a ús bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides). 
Pantalla facial abatible, adaptada al casc, amb visor de reixeta metàl·lica.  

Cops i/o talls amb objectes i/o màquines 

Bossa portaeines.         
Calçat amb protecció contra cops mecànics.  
Casc protector del cap contra riscos mecànics. 
Armilla reflectant per a senyalitzar.  
Guants de protecció contra l’abrasió.  

Trepitjada d’objectes punxants              

Bossa portaeines. 
Calçat de protecció amb sola antiperforant.                          

Incendis 

Equip autònom de respiració, revisat i carregat.   

Inhalació de substàncies tòxiques 

Equip autònom de respiració, revisat i carregat.  
Mascareta respiratòria amb filtre per als fums de la soldadura. 

Inundacions 

Botes d’aigua. 
Impermeables, vestits d’aigua. 

Vibracions 

Cinturó de protecció lumbar.   

Sobreesforços 

Cinturó de protecció lumbar. 

Soroll 

Protectors auditius.   

Caiguda de persones     

Cinturó de seguretat anticaigudes. 
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1.5.3 Proteccions especials   

1.5.3.1 Generals 

Proteccions i resguards en màquines 

Tota la maquinària utilitzada durant l’obra, disposarà de carcasses de protecció i 

resguards sobre les parts mòbils, especialment en les transmissions, que impedeixin l’accés 

involuntari de persones o objectes als mecanismes, per tal d’evitar el risc d’atrapament. 

Provisió de materials 

Els suports, tubs, etc., és disposaran horitzontalment separant les peces mitjançant 

tacs de fusta que aïllin els materials entre ells i de terra. 

La provisió es farà en zones planes i resistents i fora dels llocs de pas. Si s’hagués 

de fer a prop d’una zona de pas, se senyalitzarà mitjançant les corresponents cintes de 

senyalització. 

1.5.3.2 Protecció contra contactes elèctrics 

Protecció contra contactes elèctrics indirectes 

Aquesta protecció consistirà en la posada a terra de les masses de la maquinària 

elèctrica associada a un dispositiu diferencial. El valor de la resistència a terra serà tan baix 

com sigui possible i com a màxim, serà igual o inferior al quocient resultant de dividir la 

tensió de seguretat (Vs), que als locals secs serà de 50 V i als  locals humits de 24 V, entre  

la sensibilitat en ampers del diferencial (A). 

Proteccions contra contactes elèctrics directes 

Els cables elèctrics que presentin defectes del recobriment aïllant s’hauran de 

reparar per a evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. Els cables 

elèctrics hauran d’estar equipats amb clavilles en perfecte estat amb la finalitat de que la 

connexió als endolls s’efectuï correctament. En general, compliran allò especificat al present 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
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2 Pla d’emergència i autoprotecció de l’escola bressol 

2.1 Objectius 

L’objectiu del Pla d’emergència, és la planificació i l’organització humana per a la 

utilització òptima dels medis tècnics previstos, amb la finalitat de reduir al mínim les 

possibles conseqüències humanes o econòmiques que es podrien derivar d’una situació 

d’emergència. Per tal d’aconseguir això, cal: 

 Designar els responsables de l’actuació. 

 Informar als ocupants de l’edifici, tant habituals com esporàdics. 

 Programar actuacions de prevenció destinades a evitar situacions 

d’emergència. 

 Programar activitats formatives i simulacres dirigits als responsables del 

Pla i als ocupants de l’edifici. 

 Disposar d’un procediment d’actualització permanent del Pla. 

2.2 Llistat de telèfons d’interès 

Entitat Telèfon 
Telèfon d'emergència 112 
Urgències mèdiques 061 
Mossos d’Esquadra 088 

Policia Nacional  091 
Policia Local Sant Joan Despí 93 480 60 10 
Ajuntament Sant Joan Despí 93 480 60 00 

Taula 2-1. Telèfons bàsics en cas d’emergència. 

2.3 Definicions 

Els riscos es classifiquen per la seva gravetat, les dificultats existents per al seu 

control i les seves possibles conseqüències, en: 

• Conat d’emergència: És un accident que pot ser controlat i dominat de forma 

senzilla i ràpida pel personal i mitjans del local, dependència o sector. 

• Emergència parcial: És l’accident que per a ser dominat requereix l’actuació dels 

equips especials d’emergència del sector. Els efectes de l’emergència parcial 

quedaran limitats a un sector i no afectaran a altres sectors ni a terceres 

persones. 
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• Emergència general: És l’accident que precisa de l’actuació de tots els equips i 

mitjans de protecció de l’establiment i l’ajuda de mitjans de socors i salvament 

exteriors. L’emergència general comportarà l’evacuació de les persones de 

determinat sectors. 

Els equips es denominaran en funció de les accions que deguin desenvolupar el seus 

membres: 

Equips d’Alarma i Evacuació (EAE): 

Els seus components realitzen accions encaminades a assegurar una evacuació total 

i ordenada del seu sector i a garantir que s’ha donat l’alarma. Aquest equip també és 

conegut com “equip de comunicació”. 

Equips de Primers Auxilis (EPA): 

Els seus components realitzen els primers auxilis als lesionats. Aquest equip també 

és conegut com “equip d’urgències sanitàries”. 

Equips de Primera Intervenció (EPI): 

Els seus components degudament formats, aniran als llocs on s’hagi produït 

l’emergència amb l’objectiu d’intentar el seu control.  

Equips de Segona Intervenció (ESI): 

Els seus components degudament formats, actuaran quan donada la gravetat de 

l’emergència, aquesta no pugui ser controlada pels equips de primera intervenció. També 

col·laboraran amb els serveis d’ajuda exteriors quan la seva actuació segui necessària. 

Els equips d’intervenció, estan formats pel cap del sector i els equips de protecció. 

Director d’intervenció del Pla: 

Valorarà l’emergència i assumirà la direcció i coordinació dels equips d’intervenció. 

Director d’emergència i del Pla: 

Des del centre de comunicacions de l’establiment i en funció de la informació que li 

faciliti el director d’intervenció sobre l’evolució de l’emergència, enviarà a l’àrea del sinistre 

les ajudes internes disponibles i les externes que siguin necessàries per al control de la 

mateixa. 

El Director d’intervenció dependrà d’ell o seran la mateixa persona. 



Pla d’emergència i autoprotecció de l’escola bressol  Pàg. 21 
 
 
 

   
 

UPC-ETSEIB 

2.4 Classificació del recinte 

Segons l’Ordre de 29/11/1984 Manual d’autoprotecció per al desenvolupament del 

pla d’emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis, la present activitat es 

classifica com un annex VI “Ús docent, grup 0” (Edificis amb altura no superior a 7 m i amb 

una capacitat inferior a 200 alumnes). 

Cal destacar, que segons l’article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, serà 

responsabilitat del propietari de l’establiment, analitzar les possibles situacions d’emergència 

i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i 

evacuació dels treballadors, designant el personal encarregat de posar en pràctica aquestes 

mesures i comprovant periòdicament el seu correcte funcionament.  

2.5 Criteris bàsics 

La seqüència d’actuació davant de qualsevol situació d’emergència, serà el que 

s’anomena PAS, inicials de: 

 PROTEGIR 
 AVISAR 
 SOCÓRRER 

Protegir: 

Abans de realitzar cap operació cal fer una valoració acurada de l’entorn per detectar 

possibles riscos que puguin afectar a les persones. 

• Cal implementar les mesures d’autoprotecció adequades. 

• Cal implementar les mesures oportunes per a evitar riscos addicionals. 

• Senyalitzar el lloc de l’accident. 

• Desconnectar l’electricitat abans d’atendre una persona “enganxada” al 

corrent. 

• Altres similars. 

Avisar: 

Cal activar el sistema d’assistència sanitària urgent i/o cadena de socors de la zona o 

general, mitjançant: 

• Ambulàncies. 

• Bombers. 

• Policia, etc. 
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Cal informar de la localització exacta dels fets i en una situació d’emergència cal 

informar del nombre de persones que hi estan involucrades, així com dels tipus de lesions o 

símptomes que presenten. 

Cal verificar que la informació aportada ha estat rebuda correctament, per tant és bo 

fer repetir el missatge. Cal ser l’últim a penjar el telèfon. 

Socórrer: 

El primer que s’ha de fer és tranquil·litzar a les víctimes i comunicar-los que l’ajut està 

en camí i a continuació es determinaran les possibles lesions existents per a establir la 

prioritat d’actuació i es prendran les precaucions que calgui per tal de no empitjorar la 

situació. 

2.6 Avaluació del risc 

L’ocupació prevista al recinte, classifica el local com de risc baix, segons l’Ordre de 

29/11/1984 Manual d’autoprotecció per al desenvolupament de plans d’emergència.  

Tot i aquesta classificació, cal destacar que els ocupants de l’activitat seran infants, 

que es poden considerar persones de mobilitat reduïda, ja que sense l’ajuda d’alguna 

persona no podran evacuar el recinte i per tant, s’haurà de tenir especial interès en la tasca 

de formació del professorat, informant en tot moment i fent visibles, les instruccions a seguir 

en cas d’emergència. 

Altres riscos que cal considerar, són: 

- Riscos deguts a les instal·lacions elèctriques. Aquests són minimitzats seguint els 

criteris de l’actual R.E.B.T. 

- Riscos deguts a la instal·lació de gas. 

- Riscos deguts a l’estructura. S’ha de realitzar un seguiment de les escletxes que 

pugui haver per tal de dur un manteniment adequat. 

- L’entorn i les condicions climatològiques, presumiblement no ocasionaran cap risc 

afegit al recinte. 

En el punt 2.9, es veurà quina ha de ser l’actuació a seguir en cada tipus de risc.  
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2.7 Responsables del Pla 

Serà obligació del responsable del centre, omplir la Taula 2-2 amb els responsables i 

substituts de cada equip. 

RESPONSABLES FUNCIONS PRINCIPALS 

Director del Pla i d’intervenció 
Nom: 

Substitut 
Nom: 

- Direcció operativa de tot el personal en cas d'emergència. 
- Designar i presidir el Comitè d'Autoprotecció i els ajudants. 
- Organització i control de les activitats preventives. 
- Organització dels exercicis i simulacres. 
- Determinar i classificar la gravetat del risc en: conat o emergència 

parcial o general. 

Equip de Comunicacions (EAE) 
Nom: 

- Efectuar la trucada telefònica als socors exteriors. 
- Transmetre els senyals d'alarma als ocupants del Centre. 

Cap de sector (EPI) 
Sector 1 - Nom: 
Sector 2 - Nom: 
Sector 3 - Nom: 
... 

- Dirigir l'evacuació i les actuacions dels ocupants de la planta o 
sector assignat. 

- Vigilar que no hagi quedat ningú en lavabos, aules ni cap altre 
lloc. 

- Tancar portes i finestres abans d'abandonar el sector. 
- Serà l'últim en abandonar el sector. 
  

Equip de protecció (EPI) 
Nom: 

- Rescats, salvaments i atac al sinistre utilitzant els mitjans 
disponibles en l'edifici fins l'arribada dels socors exteriors. 

Equip d'urgències sanitàries (EPA) 
Nom: 

- Atendre als ferits donant els primers auxilis necessaris. 
- Gestionar i col·laboraran el trasllat de víctimes a l'hospital. 

Equip de suport (ESI) 
Sector 1 - Nom: 
Sector 2 - Nom: 
Sector 3 - Nom: 
... 

- Suport en l'evacuació de discapacitats. 
- Tancament de claus de gas i tall d'energia i calefacció quan 

calgui. 
- Control del tràfic en els camins d'accés i sortida de l'edifici. 
- Tenir cura dels ocupants evacuats. 
- Altres actuacions que puguin ser necessàries. 

Altres ocupants i visitants - Normes que estableixi el Comitè d'autoprotecció. 

Taula 2-2. Resum dels responsables de seguretat de l’escola. 

Nota:  

Aquesta és una taula genèrica que ha de ser adaptada pel responsable de Pla en 

funció del grau de preparació i nombre de personal disponible. Cal destacar, que una 

mateixa persona pot assumir diferents responsabilitats tot i que no és aconsellable. 
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Figura 2-1. Estructura jeràrquica d’organització en cas d’emergència. 

2.8 Inventari de mitjans de protecció del centre 

Mitjans humans (Segons Figura 2-1): 

Educadors i personal de servei de l’escola. 

Mitjans tècnics: 

- Senyalització de les vies d’evacuació Sí 

- Enllumenat d’emergència Sí 

- Polsadors manuals d’incendis Sí 

- Detecció automàtica d’incendis Sí 

- Extintors Sí 

- Hidrants (marcats al plànol d’emplaçament) Sí 

- Boques d’Incendi Equipades (BIE’s) Sí 

- Farmaciola Sí 

DIRECTOR DEL 
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CAP DE SECTOR 

Altres ocupants 

EQUIP DE 
COMUNICACIONS 

SOCORS 
EXTERIORS 

Comité d’autoprotecció

(Per a tots els sectors) 
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EQUIP DE 
PROTECCIÓ 

EQUIP DE 
SUPORT 
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2.9 Actuacions concretes en cas d’emergència 

SI ES DETECTA UNA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA O RISC GREU 

S’actuarà amb la màxima rapidesa, mantenint la calma en tot moment, sense cridar 

ni provocant el pànic. Qui descobreixi la situació d’emergència o risc greu, avisarà 

d’immediat a la central d’alerta d’alarma. Es valorarà la situació i segons les circumstàncies, 

es decantarà per: 

• Iniciar l’evacuació immediatament, si se considera la possibilitat de perill 

pels ocupants. 

• Neutralitzar la causa de l’emergència amb el personal i els medis 

disponibles en l’edifici, si pot fer-se sense corre riscos innecessaris. 

• S’activarà el senyal d’alerta d’emergències. 

• S’efectuarà la trucada immediata a bombers, policia local o altres serveis 

exteriors. 

El Director del Pla, es traslladarà al lloc de comandament, prèviament indicat, on es 

mantindrà localitzable en tot moment, coordinant i dirigint el desenvolupament de les 

operacions. Tots els ocupants de l’edifici seguiran en tot moment les indicacions del Director 

del Pla i informaran de qualsevol incidència que pugui sorgir. 

EVACUACIÓ 

Quan ho disposi el Director del Pla, el responsable d’alerta d’alarma activarà el 

senyal d’alarma general per tal que s’iniciï l’evacuació de l’edifici. Quan es doni el senyal 

d’alarma general, els ocupants iniciaran la sortida d’immediat, sense recollir objectes 

personals, fins arribar al punt de concentració. 

En cas dels nens petits o persones minusvàlides o amb dificultats motores, se les 

ajudarà en la forma que sigui necessària. 

Els ocupants seguiran en tot moment les indicacions dels responsables del Pla, 

sortiran sense entretenir-se i sense córrer.  

Els trajectes d’evacuació des de cada zona fins el punt de concentració exterior 

seran els establerts en el Pla i només podran modificar-se si algun d’ells queda bloquejat o 
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utilitzar-lo pot suposar un risc greu. Si el fum envaeix els trajectes d’evacuació, s’indicarà als 

ocupants que avancin de genolls o reptant. En cada zona, el responsable de la seva 

evacuació sortirà l’últim desprès de comprovar que no quedi ningú en lavabos, despatxos i 

altres recintes no ocupats habitualment. S’assegurarà que els nens més petits hagin sortit i 

no s’hagin amagat en llocs com dintre d’armaris, sota els mobles, ... 

En sortir, el responsable de cada zona tancarà totes les portes i finestres si les 

condicions d’urgències ho permeten. 

Els responsables del Pla impediran el retorn dels ocupants a l’interior de l’edifici, una 

vegada abandonat, fins que sigui autoritzat pels Bombers. 

En el punt de concentració, els professors realitzaran el recompte dels seus alumnes, 

comprovant que no hi ha absències. Si les hagués, s’informaria ràpidament al Director del 

Pla i als equips de socors externs que s’hagin d’apropar al recinte per tal d’actuar. Un cop fet 

el recompte, s’impedirà que els nens es dispersin i es quedarà un responsable amb ells fins 

al final de l’emergència. 

Si la quantitat de fum o la propagació del foc no fan possible l’evacuació, les 

persones atrapades es mantindran dintre del recinte fins que puguin ser rescatades pels 

socors exteriors, prenent les següents precaucions: 

• Tancar portes i finestres per disminuir la propagació del fum i evitar les 

corrents d’aire. 

• Si en les habitacions hi ha reixes d’aire condicionat o ventilació, es taparan 

amb draps humits. 

• Separar tot material combustible de la porta. 

• Esperar a ser salvats i si hi ha fum, tombar-se al terra per evitat inhalacions. 

ASSISTÈNCIA I TRASLLAT DE FERITS 

Si l’emergència ha provocat ferits, es realitzaran els primers auxilis als afectats amb 

els mitjans disponibles: 

• Reanimació cardio-respiratòria si és necessari. 

• Tamponament d’hemorràgies. 

• Immobilització de les fractures. 

• Col·locar en posició de seguretat. 
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Per a la realització de les primeres cures s’ha de tenir una farmaciola complerta amb 

els estris bàsics necessaris. 

En cas necessari, es demanarà a la Policia o als Bombers que mobilitzin les 

ambulàncies necessàries per all trasllat dels ferits a l’hospital. 

Si no pot fer-se pels responsables de l’edifici, es demanarà a la Policia que avisi dels 

trasllats a l’hospital i als familiars dels ferits. 

NEUTRALITZACIÓ DE L’EMERGÈNCIA 

Serà prioritat garantir la seguretat dels ocupants per medi de l’evacuació. Només en 

el cas que la gravetat de l’emergència no ho faci necessari o que ja s’hagi finalitzat, 

s’adoptaran les següents mesures:  

 

 

 

 

 

 

EN CAS 
D’INCENDI 

 

 

 

 

 

 

No s’entrarà en un recinte on hi hagi foc si no es va ben preparat. 

S’adoptaran les mesures preventives que requereixin les 

circumstàncies i no impliquin risc: 

- Es tancarà la clau de pas del gas. 

- Es desconnectarà el quadre general elèctric. 

- Si és possible, s’intentarà allunyar els materials combustibles 

de les zones a les que podria arribar el foc. 

- S’atacarà el foc amb un extintor i les mànegues d’incendi 

equipades (BIE). 

- Desprès de treure el precinte de seguretat de l’extintor, es 

dirigirà la llança aquest cap a la base de les flames. 

- No s’utilitzarà aigua sobre elements connectats a la tensió 

elèctrica. 

- Si cremen aparells elèctrics no s’atacarà el foc sense 

desconnectar-los abans. Si això no és possible, es 

desconnectarà l’interruptor automàtic general. 

- Si no es pot controlar el foc immediatament, s’abandonarà la 

zona. 

- S’actuarà sempre, tenint present que el fum i els gasos tòxics 

invisibles són més perillosos que les flames. 
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EN CAS 
D’INCENDI 

 

 

- Es tancaran aquelles portes i finestres, que puguin aïllar el foc. 

- Si es crema la roba d’una persona, se li impedirà córrer, se la 

tirarà al terra, a la força si és necessari, i se la cobrirà amb una 

peça de roba comprimint-la sobre el cos o se la farà rodar 

sobre sí, mateixa. Una vegada apagades les flames, se la 

cobrirà amb un llençol net, sense intentar treure-li la roba 

cremada, i se la traslladarà urgentment a l’hospital. 

- Si cremen matèries sòlides, una vegada el foc ha estat apagat, 

es remouran les brases per impedir una encesa posterior. 
 

 

EN CAS D’INUNDACIÓ 

 

Es tallarà el subministrament d’electricitat i es retiraran 

els materials que puguin fer-se malbé. 

 

 
EN CAS D’ENFONSAMENT 

DE LA CONSTRUCCIÓ 
 

 

S’impedirà l’accés a la zona afectada fins a l’arribada 

dels Bombers.  

 

 
EN CAS 

D’ELECTROCUCIÓ 
 

 

Es tallarà la corrent abans de tocar als afectats. Si 

l’electrocutat no respira, s’iniciarà immediatament la 

reanimació cardiopulmonar. 

 

 
EN CAS DE  

FUGA DE GAS 
 

 

S’apagaran tots els punts calents (cigarretes, estufes, 

...). No s’encendran ni apagaran els llums, ni és 

connectaran ni desconnectaran els aparells elèctrics, 

per evitar guspires. No s’utilitzaran llanternes, llumins ni 

ciris... 
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FI DE L’EMERGÈNCIA 

Neutralitzat el sinistre, es comprovaran els danys i es gestionarà la realització dels 

treballs de rehabilitació necessaris. 

Finalment, s’investigaran les causes de l’origen i propagació de l’emergència, així 

com les seves conseqüències i es proposaran les mesures correctores necessàries. 

2.10 Actuacions preventives 

Detecció de riscos: 

Tots els ocupants de l’edifici estan obligats a posar en coneixement urgent dels 

responsables del Pla, qualsevol situació de risc o de deteriorament o mal funcionament que 

pugui observar-se en les instal·lacions de l’edifici. 

Revisió anual de les instal·lacions: 

Es realitzaran revisions periòdiques per instal·ladors autoritzats. 

Ubicació d’ocupants segons capacitat física: 

Els nens més petits i els ocupants que pateixin algun tipus de discapacitat no 

s’ubicaran en zones allunyades d’alguna sortida a l’exterior. 

Comprovació periòdica de les condicions de seguretat: 

Els responsables del Centre, elaboraran llistats de comprovació, de les instal·lacions 

del Centre. Les deficiències que es trobin en aquests Controls es comunicaran d’immediat al 

director del Pla per a la seva resolució. 

2.11 Formació i simulacres 

La comissió d’Emergències programarà i organitzarà en cadascuna de les reunions 

les següents activitats formatives: 

- Activitats de formació i divulgació en matèria d’autoprotecció i prevenció que es 

considerin necessàries pels responsables del Pla i pels restants ocupants de 

l’edifici. 

- Pràctiques d’extinció d’incendis i socorrisme. 

- Simulacres d’evacuació periòdica (És aconsellable que es realitzin 2 cada any). 

Cada simulacre deu ser seguit d’una reunió de tots els responsables del Pla per 
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analitzar el seu desenvolupament i decidir les modificacions que l’experiència 

aconsella introduir. 

- Col·locació de cartells i distribució de les butlletes informatives que es considerin 

convenients per promoure la difusió del coneixement de les previsions 

contingudes en el Pla. 

2.12 Actualització del pla 

La comissió d’emergències, en cadascuna de les seves reunions i sempre, 

immediatament després d’haver sorgit una situació d’emergència, analitzarà el 

desenvolupament i el compliment de les previsions del Pla per actualitzar i perfeccionar el 

seu contingut. 

2.13 Manteniment dels equips de prevenció d’incendis 

El Reial Decret 1.942/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, estableix en el seu annex 2, el manteniment 

mínim de les instal·lacions. A continuació, Taula 2-3 i Taula 2-4, es detalla aquest, per tal 

que les instal·lacions de l’edifici estiguin en un correcte estat de funcionament. 

Equip o sistema  CADA TRES MESOS 

Sistemes automàtics 
de detecció i alarma 
d’incendis 

Comprovació del funcionament de les instal·lacions.  
Substitució de pilots, fusibles, etc., defectuosos.  
Manteniment d’acumuladors (neteja de connexions, reposició d’aigua 
destil·lada, etc.). 

Sistema manual 
d’alarma d’incendis 

Comprovació del funcionament de la instal·lació. 
Manteniment d’acumuladors (neteja de connexions, reposició d’aigua 
destil·lada, etc.). 

Extintors d’incendi 

Comprovació de l’accessibilitat, bon estat aparent de conservació, 
precintes, inscripcions, mànega, etc. 
Comprovació de l’estat de càrrega (pes i pressió) de l’extintor i del bolletí 
del gas impulsor (si existeix), estat de les parts mecàniques (vàlvules, 
mànega, etc.).  

Boques d’incendi 
equipades (BIE) 

Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips.  
Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a 
desenrotllar la mànega en tota la seva extensió i accionament de la 
llança en cas de tenir diferents posicions. 
Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei.  
Neteja del conjunt i greixat de tancaments en les portes de l’armari. 

Taula 2-3. Operacions a realitzar pel titular de la instal·lació. 
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CADA Equip o sistema 
ANY CINC ANYS 

Sistemes automàtics 
de detecció i alarma 
d’incendis 

Verificació integral de la instal·lació. 
Neteja de l’equip central i 
accessoris. 
Verificació de les unions roscades 
o soldades. 
Neteja i comprovació dels relès. 
Regulació de tensions i intensitats. 
Verificació dels equips de 
transmissió d’alarma. 
Prova final de la instal·lació amb 
cada font de subministrament 
elèctric. 

 

Sistema manual 
d’alarma d’incendis 

Verificació integral de la instal·lació. 
Neteja dels seus components. 
Verificació de les unions roscades 
o soldades. 
Prova final de la instal·lació amb 
cada font de subministrament 
elèctric.  

 

Extintors d’incendi 

Verificació de l’estat de càrrega 
(pes, pressió). 
Comprovació de la pressió 
d’impulsió de l’agent extintor. Estat 
de la mànega, llança, vàlvules i 
parts mecàniques.  

A partir de la data de timbrat 
de l’extintor (i per tres 
vegades), es retimbrarà 
l’extintor d’acord amb la ITC-
MIE AP 5 del reglament 
d’aparells a pressió sobre 
extintors d’incendi. 

Boques d’incendi 
equipades (BIE) 

Desmuntatge de la mànega i 
assaig d’aquesta en lloc adequat. 
Comprovació del correcte 
funcionament de la llança en les 
seves diferents posicions i del 
sistema de tancament. 
Comprovació de l’estanquitat dels 
ràcords i de la mànega i l’estat de 
les juntes. 
Comprovació de la indicació del 
manòmetre amb un altre de 
referència (patró) acoblat en el 
ràcord de la connexió de la 
mànega. 

La mànega ha de ser sotmesa 
a una pressió de prova de 15 
kg/cm2. 

Taula 2-4. Operacions a realitzar per personal especialitzat. 
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3 Algunes imatges del pàrquing i l’escola bressol 

 

 
Il·lustració 3-1. Vista general de l’obra. 

 
 

 
Il·lustració 3-2. Detall de la ventilació del pàrquing. 
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Il·lustració 3-3. Detall de la il·luminació del pàrquing. 

 
 
 
 

 
Il·lustració 3-4. Imatge del pàrquing amb un detall dels sistemes de protecció contra incendis. 
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Il·lustració 3-5. Ventilació del pàrquing finalitzada. 

 
 
 
 

 
Il·lustració 3-6. Detall de l’estructura de l’edifici sense cap envà. 
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Il·lustració 3-7. Detall de la cuina només amb els tancaments d’obra. 

 
 

 
Il·lustració 3-8. Cuina finalitzada amb la campana d’extracció de fums. 
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Il·lustració 3-9. Detall del l’espai polivalent de l’escola bressol. 

 
 
 

 
Il·lustració 3-10. Detall d’una aula. 
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4 Plànols i esquemes del pàrquing 

PLÀNOL CONTINGUT 

1 EMPLAÇAMENT 
2 SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
3 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
4 ESQUEMA UNIFILAR 

PÀ
R

Q
U

IN
G

 

5 SISTEMA DE VENTILACIÓ 
 
 
 
5 Plànols i esquemes de l’escola bressol 

PLÀNOL CONTINGUT 

6 SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
7 DETALL DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
8 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
9 ESQUEMA UNIFILAR 
10 INSTAL·LACIÓ DE GAS - SALA DE CALDERES I CUINA 
11 ISOMÈTRIC DE LA INSTAL·LACIÓ DE GAS 
12 INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ 
13 COBERTA DE L'EDIFICI - UBICACIÓ DEL CAMP SOLAR ES

C
O

LA
 B

R
ES

SO
L 

14 ESQUEMA DE CONNEXIONS DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓ I ACS 
 
 

 Aquests plànols estan disponibles en el CD adjunt, i a més, s’ha entregat una còpia 

impresa ja que són plànols de grans dimensions i permeten una millor comprensió de tot allò 

indicat a la memòria. 
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