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1 Resum 

El present document és una recopilació de fragments reals dels projectes realitzats 

per legalitzar l’activitat i les instal·lacions d’un pàrquing i una escola bressol.  

El projecte no només s’ha limitat a realitzar els documents legals, ha anat més enllà i 

ha inclòs les tasques de supervisió de l’obra, els tràmits amb els proveïdors i les tasques de 

control i motivació dels operaris. En la realització del projecte s’han tingut en compte totes i 

cadascuna de les Normatives vigents. 

En tots els capítols que composen el projecte es mostra la problemàtica presentada i 

la solució seleccionada, fent referència als textos legals i a les expressions matemàtiques 

que fonamenten i justifiquen les decisions implementades. Les solucions finals han quedat 

representades en uns plànols, que intenten ser el més entenedors possibles. La seva 

correcta interpretació ha de ser possible, tant per part dels Tècnics de les Entitats 

d’Inspecció i Control que hauran de donar el seu vist i plau al projecte, com per part dels 

operaris que hauran de realitzar la seva execució. 

Si bé és cert que sempre hi ha hagut un pressupost limitador que complir, s’ha 

intentat en tot moment, realitzar una obra sostenible ponderant les necessitats reals i 

canalitzant els esforços principals cap a tots els punts que afecten a la seguretat i al confort 

en l’edifici. Els principals usuaris, nadons i infants d’entre 0 i 3 anys, tenen unes necessitats 

molt específiques i el projecte les ha de satisfer. 

El projecte s’ha implementat amb un alt compromís mediambiental, triant proveïdors 

que compleixen la legislació vigent i poden justificar que els seus productes no tenen cap 

impacte mediambiental negatiu, i a més a l’obra s’ha realitzat un procés de separació de la 

brossa selectiu, per al seu posterior reciclatge. L’edifici compte també amb la instal·lació 

d’un camp de panells solars que permetran un estalvi energètic i per tant una disminució en 

el consum d’energies d’origen fòssil convencionals. 

Els objectius del projecte han estat des del principi, fonamentalment tècnics, i per 

aquest motiu el present document només inclou una breu referència al cost total de les 

instal·lacions. Aquesta part ha estat dirigida pel departament administratiu de l’empresa ACS 

Viladecans en la que actualment estic exercint d’Enginyer Tècnic Industrial. 

Vull finalitzar aquest resum mostrant l’alt nivell de satisfacció personal per la tasca 

realitzada i els coneixements adquirits sobre les instal·lacions en els edificis i el marc legal 

actual. 
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2 Glossari de terminologia 

2.1 Llicències d’activitat 

• Llicència d’activitat: Procediment administratiu, mitjançant el qual és justifica 

davant l’Administració que l’activitat a realitzar, es farà d’acord amb les 

normatives vigents i no ocasionarà molèsties a tercers. 

• O.O.M.M.E.: Ordenances Metropolitanes d’Edificació.  

• O.O.M.M.: Ordenances Municipals. 

• C.C.A.E.: Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques. 

• I.I.A.A.: Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 

2.2 Incendis 

• NBE-CPI-96: Norma Bàsica de l’Edificació sobre Condicions de Protecció 

Contra Incendis en els Edificis. 

• R.I.P.C.I.: Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. 

• Les exigències del comportament front el foc d’un element constructiu es 

defineixen pels temps durant els quals el citat element ha de mantenir aquelles 

de les condicions següents que li siguin aplicables: 

a) Estabilitat o capacitat portant. 

b) Absència d’emissió de gasos inflamables per la cara no exposada. 

c) Estanquitat al pas de les flames o gasos calents. 

d) Resistència tèrmica suficient per impedir que es produeixin a la cara no 

exposada, temperatures superiors a les que s’estableixen a la norma 

UNE 23.093. 

És aplicable la condició a) quan s’exigeixi estabilitat al foc (EF), les condicions 

a), b) i c) en el cas de paraflames (PF) i totes quan s’exigeixi resistència al foc 

(RF). La NBE-CPI-96, estableix les seves exigències conforme a la següent 

escala de temps: 15, 30, 60, 90, 120, 180 i 240 minuts. 

• Reacció al foc (M’s): La classe M0 indica que un material és no combustible 

front l’acció tèrmica normalitzada de l’assaig corresponent. Un material de 

classe M1 és combustible, però no inflamable, el que indica que la seva 

combustió no es manté quan finalitza l’aportació de calor des d’un focus 

exterior. Els materials de classe M2, M3 i M4 poden considerar-se, d’un grau 

d’inflamabilitat moderada, mitja o alta, respectivament. 



Pàg. 10  Glossari de terminologia 
 

   

 
 

UPC-ETSEIB 

• Combustibles de classe A – Sòlids:  Els focs que s’alimenten d’un combustible 

sòlid, tals com la fusta, el paper, o els plàstics, es denominen focs de classe A. 

• Combustibles de classe B – Líquids i sòlids greixosos: Els focs de classe B són 

aquells produïts per combustibles líquids, tals com la gasolina, el gasoil, 

l’alcohol... o bé, per sòlids greixosos, tals com les ceres. 

• Combustibles de classe C – Gas: En els focs de classe C, el combustible és un 

gas com el butà, o el propà. 

• Combustibles de classe D – Metalls: El combustible és un metall típicament 

polvoritzat, com el magnesi, el potassi, el sodi o la pols d’alumini.  

• Foc de classe E – Elèctric: Sota aquesta categoria s’inclouen tots els focs, 

independentment del tipus de combustible implicat, en presència de tensió 

elèctrica, que són produïts per curtcircuits o sobrecàrregues. 

• Extintors: Els extintors són recipients a pressió que permeten projectar i dirigir 

l’agent extintor que contenen en el seu interior, per atacar un incendi. 

• Boques d’incendi equipades (BIE): Les boques d’incendi equipades són 

mànegues connectades a una xarxa que tendeixen a utilitzar-se per apagar 

focs de major importància sempre que es tracti d’una classe de foc pel qual 

l’aigua és un bon agent extintor, i normalment, quan amb els extintors no és 

possible sufoca’ls. 

• Hidrants: Normalment es veuen pels carrers o en el propi lloc de treball, 

hidrants de columna, tot i que també poden estar soterrats, hidrants d’arqueta. 

Un hidrant no és més que una pressa d’aigua contra incendis, per a ús dels 

bombers. 

2.3 Projecte elèctric 

• R.E.B.T.: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• ITC-BT: Instrucció Tècnica Complementària del R.E.B.T. 

• ICP: Interruptor de Control de Potència.  

• PIA: Petit Interruptor Automàtic. 

• ID: Interruptor Diferencial. 

• IGA: Interruptor General Automàtic. 

• CGP: Caixa General de Protecció. 

• LGA: Línia General d’Alimentació. 

• DI: Derivació Individual. 
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2.4 Projecte de gas 

• Poder calorífic superior (PCS): El poder calorífic superior d’un gas combustible 

és la quantitat de calor produïda per la combustió complerta d’una unitat de 

massa o volum de gas considerant que condensa el vapor d’aigua que 

contenen els productes de la combustió. 

• Poder calorífic inferior (PCI): El poder calorífic inferior d’un gas combustible és 

la quantitat de calor produïda per la combustió complerta d’una unitat de massa 

o volum de gas sense que condensi el vapor d’aigua que contenen els 

productes de la combustió. 

• Índex de Wobbe: L’índex de Wobbe d’un gas combustible és el quocient entre 

el seu PCS i l’arrel quadrada de la densitat relativa, expressada en unitats de 

PCS. La norma UNE 60.002-90 o UNE EN 437 classifica els gasos 

combustibles en tres famílies en funció del seu índex de Wobbe: 1ª Família 

(baix índex de Wobbe 24,8 MJ/m3), 2ª Família (grau mig 54,7 MJ/m3) i 3ª 

Família (alt índex 87,3 MJ/m3).  

2.5 Projecte de calefacció 

• R.I.T.E.: Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 

• NBE-CT-79: Norma Bàsica de l’Edificació sobre Condicions Tèrmiques en els 

edificis.  

• NRE-AT-87: Norma Reglamentària d’Edificació, Aïllament Tèrmic. 

• A.C.S.: Aigua Calenta Sanitària. 

• Líquid termòfor: Líquid que circula pel circuit primari del sistema d’energia solar 

i que té la funció de transportar la calor des dels captadors fins al 

bescanviador. 

• Taxa de Convergència Solar (T.C.S.): És el percentatge de l’energia 

consumida pel sistema d’ACS, que és aportat pels panells solars. 
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3 Prefaci 

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, seguint els Plans de desenvolupament urbanístic i 

d’equipaments, va iniciar a finals de 2004 la construcció d’una escola bressol per a infants 

de 0 a 3 anys. Aquesta escola, que ha estat batejada amb el nom de Solsolet, acollirà el 

proper curs més d’un centenar d’infants a les seves aules. L’escola es troba situada en un 

edifici de planta baixa en el que s’ha aprofitat el soterrani per ubicar un pàrquing d’ús privat. 

ACS Viladecans, empresa en la que actualment estic treballant amb càrrec 

d’Enginyer Tècnic Industrial, va elaborar un pressupost amb el cost de realització de totes 

les instal·lacions de l’edifici, de tots els projectes tècnics necessaris per a legalitzar les 

activitats i del cost de la direcció de l’obra per part d’un Tècnic Titulat competent. El 

pressupost va ser acceptat i aquest fou el punt d’inici del meu Projecte Final de Carrera. 

La magnitud de l’obra, la responsabilitat que assumeixo amb la signatura del projecte 

i sobre tot les ganes de realitzar una feina ben feta, han fet que durant l’execució de les 

obres hagi estat en contacte continu amb diferents llars d’infants, que m’han fet veure les 

seves necessitats reals, amb els proveïdors dels materials, els qui m’han ensenyat la 

manera més eficient d’instal·lar els seus productes i amb els treballadors de l’obra, els qui 

m’han facilitat informació directa sobre els problemes que anaven apareixent al projecte i 

que sobre el plànol no es podien detectar. 

El projecte ha tingut una fase inicial de recerca d’informació, en la que he estat en 

contacte continu amb l’arquitecte, ja que ningú millor que ell per transmetre’m la filosofia de 

l’edifici, i finalment unes fases d’estudi, disseny i execució, per tal de poder fer realitat totes 

les necessitats detectades a la fase inicial. 
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4 Introducció 

4.1 Objectius del projecte 

Realització de les Memòries Tècniques necessàries, conforme la legislació actual i 

les millors tècniques disponibles, per a la realització de la legalització de les activitats i les 

instal·lacions (instal·lació de protecció contra incendis, instal·lació elèctrica, instal·lació de 

gas i instal·lació de climatització), d’un edifici destinat a escola bressol i pàrquing d’ús privat. 

4.2 Abast del projecte 

Posada en marxa de les activitats d’un edifici de nova construcció de Sant Joan 

Despí mitjançant la realització de la documentació tècnica necessària, la direcció de l’obra i 

la certificació final.  

Les dades generals del projecte es poden veure a la Taula 4-1. 

TITULAR: Ajuntament de SANT JOAN DESPÍ 

DOMICILI DE LES ACTIVITATS:

Rambla Josep Maria Jujol, nº 5 

08970 – SANT JOAN DESPÍ 

(Barcelona) 

AUTOR DEL PROJECTE: 

 
 
 
 
 
 
 

Miquel Ballabriga i Suñé 

Enginyer Tècnic Industrial col·legiat nº17.803 

C/ Rius i Taulet, 41 

Tel.  93-662-89-73 

08850 – GAVÀ 

(Barcelona) 

Taula 4-1. Dades generals. 
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5 Normes i Reglaments d’aplicació 

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

Reglaments [Ref. 1]. 

5.1 Llicències d’activitats 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, pel qual s’aprova el Reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 

l’Administració Ambiental, i s’adapten els seus annexos. 

- Ordre de 24 de setembre de 1988, per la qual es corregeix la Norma Bàsica de 

l’Edificació NBE-CA-82 sobre Condicions Acústiques en els edificis, formant la 

NBE-CA-88.  

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat. 

- RD 1.004/1991, de 14 de juny, pel que s’estableixen els requisits mínims dels 

Centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitari. 

- Decret 75/1992 de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels 

ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària 

obligatòria a Catalunya. 

- Normativa Urbanística Metropolitana.  

- Normes UNE d’aplicació.  

- Ordenances municipals de l’Ajuntament de Sant Joan Despí: 

- Resolució de l’Alcaldia nº2.322/2001, de data 10 d’agost, per la qual 

s’eleva a definitiva l’aprovació de l’ordenança reguladora de la intervenció 

integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lació d’aparells 

d’aire condicionat o similars, a Sant Joan Despí (BOP nº20 21/8/2001). 

- Ordenança per a la millora de la qualitat sonora ambiental (aprovada per 

l’A.P. el 13-12-90; BOP núm. 239 de 5-10-90 i 111 de 9-5-91).  

- L’Ordenança de protecció del medi atmosfèric i vigilància de la qualitat de 

l’aire (BOP núm. 176 de 24-7-99, pàg. 59).  
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5.2 Protecció contra incendis 

- Reial Decret 1.492/1993, de 5 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (R.I.P.C.I.). 

- Norma Bàsica de l’Edificació sobre Condicions de Protecció Contra Incendis en 

els Edificis NBE-CPI-96, RD 2.177/1966, de 4 d’octubre. 

- Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 

contra incendis en els edificis. 

5.3 Projectes elèctrics 

- Reial Decret 842/2002, de 2 d’Agost de 2002 pel que s’aprova el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió (R.E.B.T.), i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITC-BT). 

- Especificacions de la Companyia Subministradora elèctrica FECSA-ENDESA. 

5.4 Projecte de gas 

- Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gasosos, Ordre del Ministeri 

d’Indústria i Energia de 18-11-74. 

- Reial Decret 1.853/1993 sobre Instal·lacions de Gas en locals destinats a usos 

individuals, col·lectius o comercials. 

- Reglament del Servei públic de Subministrament de Gasos Combustibles. 

- Reglament d’Aparells que utilitzen gas com a combustible BOE nº125 de 25-05-

88. 

- Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius 

o comercials. I les seves instruccions tècniques complementàries ITC MI-IRG (1-

13). 

5.5 Projecte de climatització i ACS 

- Reial decret 1.751/1998, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries (ITE) i es crea la Comissió assessora per a les instal·lacions 

tèrmiques dels edificis. S’inclouen les posteriors correccions. 

- Reial decret 1.218/2002, de 22 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 

1.751/1998, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries i es 

crea la Comissió assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis. 
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- Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques. Instruccions 

Complementàries MI IF. Reial Decret 3.099/1977, de 8 de setembre i posteriors 

modificacions de les instruccions complementàries MI IF. 

- Norma Bàsica de l’edificació NBE-CT-79 Condicions tèrmiques en els edificis. 

Reial Decret 2.429/1979 de 6 de juliol. 

- Norma Reglamentària d’Edificació NRE-AT-87 aïllament tèrmic. 

- Desenvolupament de la Llei 38/1972, de 22-12, de protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. Decret 833/1975, de 6 de febrer i les seves posteriors modificacions. 

(RD 547/1979). 

- Desenvolupament de la Llei 22/83 de 21 de novembre, de Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric i les seves posteriors modificacions (Llei 6/96 de 18/6/96). 

- S’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la 

legionel·losi. Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol. 

- Ordenança Municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia 

solar en els edificis del terme municipal de Sant Joan Despí (BOP núm. 271 de 

12-11-99, pàg. 85). 

 

5.6 Seguretat a l’obra 

- Legislació Bàsica sobre Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat i Salut al 

Treball. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
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6 Llicència d’activitat del pàrquing 

6.1 Classificació de l’activitat 

L’activitat que es realitzarà al local en estudi serà la d’aparcament de vehicles. 

6.1.1 Decret 143/2003 

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

inclourem l’activitat a l’Annex III (Activitat sotmesa al règim de comunicació) i concretament 

al punt Altres Activitats 12.46: “Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una 

superfície menor de 2.500 m2”.  

6.1.2 Ordenança reguladora de la I.I.A.  

Segons l’Ordenança reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració municipal 

de les activitats i les instal·lacions, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, inclourem l’activitat 

a l’Annex III, Activitat sotmesa al règim de comunicació.  

6.1.3 Segons CCAE 

A la citada activitat li correspon, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya en la 

seva Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques la qualificació decimal: 63.214, 

Aparcaments. 

6.1.4 Classificació i qualificació urbanística de sòl 

Segons les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, l’aparcament objecte 

d’aquest projecte es troba en zona d’equipament comunitari d’àmbit local de nova creació 

7b-d.  

6.2 Condicions del local  

Es tracta d’una construcció de dues plantes, una primera planta sobre rasant on hi 

haurà una escola bressol i una planta sota rasant destinada a pàrquing d’ús privat. 

La planta soterrani té una superfície construïda de 1.583,40 m2, i una superfície total 

útil de 1.441,10 m2. Per a l’accés de vehicles es disposa d’una rampa amb una amplada de 

5,40 m, que permet la circulació dels vehicles en ambdós sentits. L’alçada de la planta és de 

2,80 m i en tot cas l’alçada mínima lliure a la zona de circulació serà de 2,20 m. 
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L’accés de les persones es pot fer mitjançant unes escales situades a la cantonada 

oposada a l’entrada dels vehicles i per una zona de pas habilitada a la mateixa rampa 

d’accés rodat. El garatge, també compte amb la instal·lació d’un ascensor. 

6.3 Superfícies i places 

6.3.1 Generalitats 

El pàrquing té la seva superfície útil distribuïda de la següent manera (Taula 6-1): 

LOCAL m2 

Places d'aparcament inclòs espais de circulació i maniobra 1.102,70 

Sala de comandament 5.00 

T1 Traster 10,20 

T2 Traster 10,00 

T3 Traster 5,50 

T4 Traster 5,50 

T5 Traster 5,50 

T6 Traster 5,50 

T7 Traster 10,90 

T8 Traster 10,40 

T9 Traster 10,40 

T10 Traster 10,40 

T11 Traster 10,40 

T12 Traster 10,40 

T13 Traster 10,40 

T14 Traster 10,40 

T15 Traster 9,80 

Vestíbul d'independència Pl. Soterrani 6,40 

Cambra de neteja Pl. Soterrani 3,80 

Sortida de Vianants i escala Pl. Soterrani 20,00 

Ascensor Pl. Soterrani 3,20 

Ascensor Pl. Baixa 3,20 

Escala Pl. Baixa 9,40 

Sortida vianants Pl. Baixa 8,00 

Porxo a nivell del carrer 5,10 

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL 1.441,10 

SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA 1.583,40 

Taula 6-1. Distribució de superfícies. 

El solar, té una superfície total de 2.255,60 m2. 



Llicència d’activitat del pàrquing  Pàg. 23 
 
 

   

 
 

UPC-ETSEIB 

6.3.2 Superfície de les places 

La superfície útil pels vehicles incloent la rampa, és de 1.241,30 m2 i el nombre de 

places previstes és de 50, per tant la superfície per plaça serà: 

283,24
50

30,241.1 m=  

Com es pot comprovar la superfície és superior als 20 m2 mínims, que es determina 

al punt 1 de l’art. 104 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OO.MM.E.). 

6.3.3 Dimensions de les places 

Al punt 2 de l’art. 104 de les OO.MM.E., s’indica que les places d’aparcament hauran 

de tenir unes dimensions mínimes de 2,20 x 4,50 m, admetent-se que un 25% d’elles tinguin 

unes dimensions de 2,00 x 4,00 m. Totes les places tenen unes dimensions mínimes de 

2,50 x 5,00 m, superiors a les mínimes reglamentàries. 

El codi d’accessibilitat de Catalunya, determina que una plaça d’aparcament és 

adaptada si: 

- Té unes dimensions mínimes per al vehicle de 2,20 x 4,50 m. 

- Té un espai d’apropament de 0,90 m d’amplada, que pot ser compartit amb un 

altre plaça i que ha de permetre la inscripció d’un cercle d’1,50 m de diàmetre 

davant la porta del conductor. 

Tot i no ser un pàrquing públic, s’han previst dues places de minusvàlid amb unes 

dimensions de 3,60 x 5,15 m. Dimensions superiors als 3,10 x 4,50 m previstos al citat codi 

d’accessibilitat. 

6.4 Accessos i circulació interior 

Com ja s’ha comentat, el local disposa de 50 places d’aparcament per cotxes. 

Disposa d’un únic accés rodat, de 5,40 m d’amplada per a tots dos sentits de circulació, des 

de la Rambla de Josep Maria Jujol. Les vies de circulació interior tenen una amplada de 4,70 

m per facilitar la maniobra d’aparcament. Es disposa de dos accessos per a vianants, de 

0,90 m d’amplada que comuniquen directament amb l’exterior. 

6.5 Ventilació 

6.5.1.1 Generalitats 

La ventilació del pàrquing, es farà mitjançant un conducte d’impulsió i dos conductes 

d’extracció, aquests conductes estaran equipats amb ventiladors. Tant la descàrrega com 
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l’aportació d’aire es farà a través dels conductes de ventilació que comuniquen directament 

amb l’exterior. 

L’article 117 de les OO.MM. d’Edificació preveu que la ventilació forçada als 

aparcaments ha d’assegurar una renovació mínima d’aire de 15 m3/h per cada m2 de 

superfície, mentre que l’art. G.18 de la NBE-CPI-96 indica que el volum d’aire de renovació 

haurà de ser de 6 renovacions/h. La planta té una superfície de circulació i aparcament de 

1.102,7 m2 i una alçada de 2,8 m, per tant el volum d’aire de renovació serà de: 

1.102,7 x 15 = 16.540 m3/h 

1.102,7 x 2,8 x 6 = 18.525 m3/h 

S’instal·laran 3 ventiladors, 1 d’impulsió i 2 d’extracció, capaços de proporcionar com 

a mínim, aquest darrer cabal. 

La instal·lació de ventilació complirà els requisits indicats a l’art. G.18 de la NBE-CPI-

96, que són els següents: 

 Els interruptors per a la posada en marxa dels ventiladors estaran situats en 

un lloc de fàcil accés i degudament senyalitzats. 

 Els components de la instal·lació estaran preparats per garantir el seu 

funcionament durant 90 minuts a una temperatura de 400ºC. 

 L’alimentació elèctrica dels ventiladors es farà directament des del quadre 

principal. 

 Cap punt de la planta estarà situat a més de 25 m d’alguna reixa del 

conducte d’extracció. 

6.5.1.2 Condicions de funcionament 

A més de les condicions generals exposades en el punt anterior, la ventilació podrà 

funcionar per actuació dels detectors de CO, o bé pel senyal emès pels detectors d’incendi. 

6.5.1.3 Justificació del nivell de CO 

Es prenen com a base les següents dades: 

1) El nombre de places de la planta és de 50. 

2) El cabal de referència per a la renovació d’aire serà de 18.525 m3/h. 

3) La concentració màxima de CO admesa com a no perjudicial per a la salut és del 

0,02 % en volum. 

4) Com a valor mitjà de la quantitat de CO produït per un vehicle, circulant a marxa 

lenta, s’adopta, 55 l/min. 
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5) El recorregut mitjà d’un vehicle per entrar o sortir de l’aparcament és de 40 m. 

6) La velocitat de circulació per l’interior de l’aparcament es fixa en 3 m/s (10 km/h 

aproximadament). 

7) El temps de maniobra per l’estacionament i sortida del vehicle del lloc 

d’aparcament s’estima en 50 s. 

Si s’ha considerat que el recorregut mitjà d’un vehicle és de 40 m i la seva velocitat 

de circulació és de 3 m/s, tindrem: 

s3,13
3
40

≈  

Afegint a aquests 13,3 s el temps de maniobra de 50 s, tindrem: 

s3,63503,13 =+  

Per tant, la producció de CO per cada vehicle, en funció dels 55 l/min indicats al punt 

4) i els 63,3 s de temps de circulació obtinguts als càlculs, serà: 

l1,58
60

3,6355 =×  

D’acord amb els càlculs realitzats, tindrem que la màxima quantitat de CO permesa 

al local, en funció del volum d’aire a renovar i de la concentració màxima permesa, serà: 

hl
hm

/705.3000.17,3
/7,30002,0525.18 3

=×
=×

 

La quantitat calculada de CO produïda per cada vehicle és de 58,1 l, per tant, el 

nombre màxim possible d’entrades i sortides de vehicles en funció del volum d’aire a renovar 

i de la concentració màxima permesa, serà: 

hmoviments /64
1,58

3705
≈  

El pàrquing de referència té una capacitat per a 50 vehicles, per tant el valor anterior 

representa el següent percentatge de moviments de vehicles: 

%128100
50

8,63
≈×  

6.5.1.4 Detecció de CO 

Es dotarà el pàrquing d’una instal·lació de detecció de CO, composada per 4 

detectors, que permetrà analitzar la concentració de monòxid de carbó existent. En cas que 

els nivells de CO arribin a paràmetres superiors als permesos, el detector enviarà un senyal 

a la central, que posarà en marxa el sistema de ventilació. 
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6.6 Medi ambient 

En el present punt es justifica que l’activitat no representa cap risc per al medi 

ambient i que les activitats veïnes no es veuran afectades per la nova implantació. 

6.6.1 Focus emissors. Qualitat de l’aire 

L’activitat no té cap focus emissor segons el que estableix la “Ley de Protección del 

Ambiente Atmosférico”. L’emissió de gasos a l’atmosfera dels vehicles està justificada, 

segons les condicions del Reglament d’emissió de contaminants per a vehicles automòbils. 

Per tant, l’establiment no altera les condicions i qualitat de l’aire. 

6.6.2 Qualitat de les aigües afectades per l’abocament d’aigües residuals 

L’activitat d’aparcament privat no porta associat cap consum d’aigua, llevat de 

l’associat a les instal·lacions de protecció contra incendis i al consum d’un servei habilitat per 

tal de desenvolupar les tasques de neteja pertinents. Per tant, no es produeix cap tipus 

d’aigua residual llevat les aigües fecals abocades a la xarxa general de clavegueram. 

6.6.3 Qualitat ambiental sonora 

Segons l’art. 6 de l’Ordenança Municipal per a la millora de la qualitat sonora 

ambiental de Sant Joan Despí, els elements constructius horitzontals i verticals de separació 

entre qualsevol instal·lació o activitat que pugui considerar-se com un focus de soroll, hauran 

de garantir un aïllament acústic mínim de 50 dB(A), durant l’horari diürn, i 60 dB(A) si 

l’activitat és susceptible de funcionar de nit. Aquest aïllament acústic, està assegurat seguint 

els criteris de la NBE-CA-88, taula 3.7 de l’annex 3, aïllament acústic dels elements 

constructius, en la que s’indica un aïllament de 65 dB(A) per les lloses de formigó armat de 

300 mm.  

Els principals factors que poden ocasionar problemes d’acústica al pàrquing, són: 

 La circulació rodada de vehicles. 

 Els extractors de fums. 

La influència de la circulació de vehicles, pot generar seguint els criteris de 

l’Ordenança Municipal, nivells sorolls de fins a 84 dB(A). Aquests són atenuats per: 

- La limitació de la velocitat dins del pàrquing.  

- I per la pròpia estructura de formigó armat de l’edifici. 
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Segons dades del fabricant, els ventiladors ocasionen nivells sorolls de 64 dB(A) 

aproximadament. Aquest nivell sonor és atenuat per: 

- La instal·lació de tots els ventiladors en llocs aïllats de qualsevol altra activitat. 

- La utilització de juntes elàstiques, per tal de minimitzar el pas de les vibracions 

dels motors als conductes. 

- Pel fet de fer treballar als ventiladors en el seu punt nominal de funcionament. 

- I per la pròpia estructura de formigó armat de l’edifici. 

Amb les actuacions citades, es creu que no se sobrepassaran els nivells exigibles 

per l’Ordenança Municipal. Aquests nivells són els següents: 

Situació Nivell sonor exterior màxim 
en dB(A) 

Nivell sonor interior màxim  
en dB(A) 

Horari Dia Nit Dia Nit 
Zona no industrial 55 45 35 30 

Taula 6-2. Nivells sonors màxims establerts per l’Ordenança Municipal de  

qualitat sonora ambiental. 

6.7 Matèries primeres i auxiliars 

No existeixen matèries primes per no tractar-se d’una activitat de fabricació. 

6.8 Processos 

A l’activitat no es desenvolupen processos productius. No és pertinent, per tant, 

establir balanços de matèria, ni altres conceptes relacionats amb la producció i 

transformació d’aquesta. 

6.8.1 Temps de funcionament 

En tractar-se d’un aparcament privat, funcionarà les 24 h del dia, de forma 

intermitent. 

6.8.2 Nombre de treballadors 

El pàrquing no disposarà de vigilància per la qual cosa no hi haurà personal 

treballant, a excepció de qui realitzi les tasques de neteja. 

6.9 Supressió de barreres arquitectòniques 

L’edifici està totalment adaptat a les necessitats de les persones amb mobilitat 

reduïda i que requereixen una cadira de rodes per tal de desplaçar-se. Cal destacar, que 

aquest col·lectiu, té accés directe al pàrquing mitjançant un ascensor. 
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7 Llicència d’activitat de l’escola bressol “Solsolet” 

7.1 Classificació de l’activitat 

L’activitat que es realitzarà al local en estudi serà la d’escola bressol. 

7.1.1 Decret 143/2003 

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

inclourem l’activitat a l’Annex II.2 (Activitat sotmesa al règim de llicència ambiental) i 

concretament al punt Altres Activitats 12.48 “Centres docents amb un nombre de places 

superior a 100 alumnes”. L’activitat també està inclosa a l’annex IV.A i serà sotmesa a un 

informe preceptiu per part del Departament de Justícia i Interior pel que fa a la prevenció 

d’incendis. 

7.1.2 Ordenança reguladora de la I.I.A.  

Segons l’Ordenança reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració municipal 

de les activitats i les instal·lacions, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, inclourem l’activitat 

a l’Annex II.2, Activitat sotmesa al règim de llicència ambiental. 

7.1.3 Segons CCAE 

A la citada activitat li correspon, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya en la 

seva Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques la qualificació decimal: 80.101, 

Ensenyament Infantil. 

7.1.4 Classificació i qualificació urbanística de sòl 

Segons les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, l’escola objecte 

d’aquest projecte es troba en zona d’equipament comunitari d’àmbit local de nova creació 

7b-d.  

7.2 Terreny i edifici. Distribució de superfícies 

L’activitat es desenvoluparà a la planta baixa d’un edifici, amb una superfície útil total 

de 1.009,15 m2, disposant a més d’un pati de 634,80 m2. La superfície total del solar ocupat 

per l’activitat és de 2.044,70 m2.  

Aquest edifici disposa a més d’un garatge privat, d’un únic nivell en el seu soterrani. 

El garatge té accessos independents dels de la llar d’infants, i el desenvolupament de la 

seva activitat no condicionarà ni dificultarà l’activitat de l’escola. 
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ESTANÇA SUPERFÍCIE (m²) 
Zona higiènica, dormitori i zona de pas 1  28,72 
Zona higiènica, dormitori i zona de pas 2 28,72 
Zona higiènica, dormitori i zona de pas 3 29,07 
Zona higiènica, dormitori i zona de pas 4 29,07 
Zona higiènica, dormitori i zona de pas 5 28,71 
Zona higiènica, matalassos i zona de pas 6 19,03 
Zona higiènica, matalassos i zona de pas 7 19,03 
Zona higiènica, matalassos i zona de pas 8 19,38 
Espai d'interrelació  100,89 
Magatzem 1  14,2 
Magatzem 2  11,18 
Magatzem 3 4,7 
Distribuïdor 2 2,62 
Despatx direcció 12,06 
Despatx psicòleg/a 8,75 
Guarda cotxets 21,87 
Sala Professors  31,82 
Vestidors P. Docent 9,74 
Bany 2,38 
Cambra de Neteja  6,98 
Distribuïdor  6,88 
Bany neteja 3,49 
Bany adaptat 3,96 
Cuina  56,41 
Rebost  6,86 
Bany cuina 4,65 
Cambra instal·lacions 11,52 
Espai polivalent 196,76 

SUPERFÍCIE TOTAL ÚTIL 719,45 
 
 

RESUM SUPERFÍCIES 
AULES 289,70 m²  
SUPERFÍCIES COMPLEMENTÀRIES 719,45 m² 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 1009,15 m² 

Taula 7-1. Distribució de superfícies. 

La superfície total construïda és de 1.187,60 m². L’alçada lliure entre forjats és de 

3,15 m. La superfície mínima dels diferents espais està determinada per allò disposat als 

punts b), c), d), e), f), i g) de l’art. 10 del RD 1.004/1991, destacant que totes les aules tenen 

una superfície total superior a 30 m2. 
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7.3 Condicions del local 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, l’activitat de referència es desenvoluparà a la 

planta baixa d’un edifici només compartit amb un garatge. L’accés a l’escola es realitzarà 

directament des del carrer mitjançant dues portes d’una fulla amb una amplada 1,10 m 

cadascuna que obren cap enfora. L’accés a la zona de serveis (cuina, rebost, magatzems), 

es realitzarà també directament des del carrer, mitjançant una entrada independent de la 

principal de l’escola. Aquesta entrada, tindrà una porta d’accés per a vehicles de 2,70 m i 

una porta d’accés per a les persones de 0,90 m d’amplada. Es podrà passar de la zona de 

serveis a la zona d’aules des de l’interior de l’escola, però el seu pas estarà restringit. 

L’escola compta amb 8 aules, que es detallaran en els punts successius, servei de 

cuina, zones higièniques i de joc per als infants, banys per al personal, un bany per a 

discapacitats i un conjunt de sales per a la gestió de l’escola com són el despatx de direcció, 

el despatx del psicòleg/a i un sala de professors. 

7.4 Condicions de funcionament 

7.4.1 Generalitats 

Les condicions de funcionament del centre seran les establertes a la normativa vigent  

RD 1.004/1991. Tots els articles a que es fa referència en els punts posteriors corresponen a 

aquest Reial Decret. El centre està instal·lat a un local d’ús exclusiu d’acord amb allò prescrit 

a l’art. 10 a) i disposa de 8 aules: 

 Dues per a nens de 4-12 mesos. 

 Tres per a nens de 12-24 mesos. 

 Tres per a nens de 24-36 mesos. 

7.4.2 Preparació d’aliments 

L’apartat c) especifica que hi haurà d’haver un espai adequat per a la preparació 

d’aliments quan hi hagi nens menors d’1 any. S’ha previst una cuina especialment preparada 

per a donar servei a aquest tipus d’instal·lació, que a més disposarà d’un espai tancat 

destinat a rebost. Aquest espai estarà en comunicació directa amb la cuina. L’accés a la 

zona de la cuina és independent de l’accés principal de l’escola, tot i que internament 

ambdues dependències estan comunicades.  

La zona de serveis, disposa de bany exclusiu i moll de càrrega i descàrrega per tal 

de facilitar l’entrada dels productes i ingredients emprats a la cuina i facilitar la retirada de la 

brossa generada. Per tal de dur una adequada política de tractament de les deixalles, el 
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centre disposarà de contenidors exclusius on dipositar vidre, paper, cartró, i matèria 

orgànica, respectivament. 

7.4.3 Sala polivalent 

L’apartat d) especifica que s’haurà de disposar d’una sala per a usos múltiples amb 

una superfície mínima de 30 m2, i que aquesta sala pot ser utilitzada com a menjador. Per a 

donar compliment a aquest punt és disposa d’una superfície, anomenada espai polivalent 

d’interrelació, amb una superfície total de 297,65 m2. 

7.4.4 Pati de jocs 

L’apartat e) especifica que s’haurà de disposar d’un pati de jocs d’ús exclusiu del 

centre amb una superfície mínima de 75 m2. El centre té un pati amb una superfície de 

634,80 m2. Aquest pati està situat a la part posterior de l’escola.  

7.4.5 Dormitoris i zona de matalassos 

L’apartat c) especifica que les sales destinades a nens menors de 2 anys hauran de 

disposar àrees diferenciades pel descans dels nens. A les aules destinades a nens de 

menys de 2 anys, hi ha una zona de dormitori totalment habilitada per al descans. Les aules 

per a nens d’entre 2 i 3 anys, no disposen de dormitori, però sí d’una zona on s’hi posaran 

matalassos pel descans dels infants. 

7.4.6 Banys per als nens 

L’apartat f) especifica que hi haurà un bany per a cadascuna de les sales destinada a 

nens de 2 a 3 anys, i que aquests banys hauran de ser visibles i accessibles des de les 

sales i disposar de 2 lavabos i dos WC. 

Cadascuna de les sales a que fa referència l’apartat citat en el paràgraf anterior 

disposa d’aquests mínims i les seves condicions són les reglamentàries. Les aules 

destinades a nens d’entre 4 i 12 mesos, i les destinades a nens d’entre 12 i 24 mesos, 

també compten amb zones higièniques adaptades a aquests nens. 

7.4.7 Banys personals 

L’apartat g) especifica que hi haurà d’haver d’un bany per al personal separat de les 

unitats dels nens. Es disposa d’un bany per al personal format per lavabo, WC i dutxa. El 

centre també disposarà d’un bany adaptat per a minusvàlids. 
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7.4.8 Determinació de l’ocupació 

Per al càlcul de l’ocupació de les aules, s’ha considerat una relació d’1 nen per cada 

2 m2 de superfície.  

Per a nens de Aula Superfície Ocupació màxima Ocupació 
per edats 

Aula 1  23,50 11,75 11 4-12 mesos 
Aula 2  23,50 11,75 11 

22 

Aula 3  33,20 16,60 16 
Aula 4  33,40 16,70 16 12-24 mesos 
Aula 5  39,30 19,65 19 

51 

Aula 6  50,70 25,35 25 
Aula 7  42,70 21,35 21 24-36 mesos 
Aula 8  43,40 21,70 21 

67 

TOTAL 140 

Taula 7-2. Càlcul de l’ocupació màxima de l’escola bressol. 

Tal i com es justifica a la Taula 7-2, el nombre màxim de nens serà de: 140. 

7.4.9 Nombre d’educadors/es 

L’art. 13 determina que la relació educador/a-nen/a, anirà en funció de l’edat de 

l’alumne amb un màxim de:  

 Per a nens de 4 a 12 mesos: 1/8. 

Aules 1 i 2: 

Com que la capacitat prevista de les aules 1 i 2, és de 11 nens, el nombre mínim 

d’educadors per aula, haurà de ser de 2. 

eseducadors /24,1
8
11

⇒=  

 Per a nens de 12 a 24 mesos: 1/13.  

Aules 3 i 4: 

Com que la capacitat prevista de les aules 3 i 4, és de 16 nens, el nombre mínim 

d’educadors, haurà de ser de 2. 

eseducadors /22,1
13
16

⇒≈  
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Aula 5: 

Com que la capacitat prevista de l’aula 5, és de 19 nens, el nombre mínim 

d’educadors haurà de ser de 2. 

eseducadors /25,1
13
19

⇒≈  

 Per a nens de 24 a 36 mesos: 1/20. 

Aula 6: 

Com que la capacitat prevista de l’aula 6, és de 25 nens, el nombre mínim 

d’educadors haurà de ser de 2. 

eseducadors /23,1
20
25

⇒≈  

Aules 7 i 8: 

Com que la capacitat prevista de les aules 7 i 8, és de 21 nens, el nombre mínim 

d’educadors, haurà de ser de 2. 

eseducadors /21,1
20
21

⇒≈  

D’acord amb aquests càlculs el personal mínim d’educadors/es necessari per atendre 

l’activitat serà de 16. En tot moment durant el desenvolupament de l’activitat, el nombre 

d’educadors estarà en relació amb el nombre de nens/es. 

7.5 Possible repercussió sobre el medi ambient 

Pel nombre i tipus dels elements a instal·lar s’espera que el funcionament de 

l’activitat no tindrà cap tipus d’influència sobre l’ambient exterior de la zona. Especial atenció 

mereixerà el possible risc d’incendi, així com les precaucions que s’hauran d’adoptar, que 

seran com a mínim les especificades a la norma NBE-CPI-96. 

7.5.1 Focus emissors. Qualitat de l’aire 

L’activitat no té cap focus emissor segons el que estableix la “Ley de Protección del 

Ambiente Atmosférico”, i per tant, no alterarà les condicions i qualitat de l’aire. 

7.5.2 Abocament d’aigües residuals 

En ser l’activitat de referència una llar d’infants, no es produirà cap tipus d’aigua 

residual per procés industrial. 
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7.5.3 Qualitat ambiental sonora 

L’activitat no disposa de cap focus emissor que pugui alterar la qualitat ambiental de 

la zona, sinó tot el contrari, ja que l’activitat que s’hi realitzarà requerirà unes condicions 

sonores especials per al desenvolupament i descans dels infants.  

Per possibilitar aquestes condicions, l’edifici compta amb parets i vidres dobles, amb 

cambra intermitja. Tota l’estructura, també està segellada amb escuma de poliuretà per tal 

de millorar l’aïllament dels tancaments. 

7.6 Matèries primeres i processos 

A l’activitat no es desenvolupen processos productius. No és pertinent, per tant, 

establir balanços de matèria, ni altres conceptes relacionats amb la producció i 

transformació d’aquesta. 

7.7 Horari 

L’activitat és desenvoluparà des de les  8:00 del matí fins a les 17:00 de la tarda de 

dilluns a divendres. L’escola tindrà els períodes de vacances prefixats d’estiu i hivern en què 

romandrà tancada. 

7.8 Supressió de barreres arquitectòniques 

L’edifici està totalment adaptat a les necessitats de les persones amb mobilitat 

reduïda i que requereixen una cadira de rodes per tal de desplaçar-se. Tal i com ja s’ha 

comentat aquestes persones disposen d’un servei totalment adaptat per a les seves 

necessitats i l’accés principal disposa d’una petita rampa per superar el desnivell d’entrada. 

El fet que l’activitat es realitzi íntegrament en una planta baixa permet a les persones 

amb discapacitat una mobilitat total i lliure per l’escola. 
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8 Protecció contra incendis de l’edifici 

8.1 Introducció  

Tal i com indiquen els apartats G.2.2 i D.2.2 de la NBE-CPI-96, els aparcaments i els 

centres docents, es troben dintre de l’aplicació d’aquesta normativa i per tant, atendrem les 

indicacions d’aquesta. 

8.2 Càlcul de la càrrega de foc 

L’anàlisi del risc incendi s’efectua mitjançant el càlcul de la càrrega de foc ponderada 

i la classificació del nivell de risc intrínsec, proposats en el Decret 241/1994 de la Generalitat 

de Catalunya. La càrrega de foc ponderada es calcula amb l’expressió següent (Eq. 8-1): 

a
iii

p R
A

CHP
Q ×

××
= ∑   (Eq.  8-1) 

Determinació de la càrrega de foc ponderada. 

On: 

Qp = Càrrega de foc aportada pels productes combustibles (Mcal/m2). 

Pi = Pes de cadascun dels materials (kg). 

Hi = Poder calorífic de cadascun dels materials (Mcal/kg). 

Ci = Grau de perillositat (Baix = 1; Mig = 1,3; Alt = 1,6).  

Ra = Risc d’activació (Baix = 1; Mig = 1,5; Alt = 3). 

A = Superfície del local en m2. 

Els nivells intrínsecs associats a la càrrega de foc ponderada (Qp) calculada són: 

Nivell 1 Qp < 100 Nivells baixos 
Nivell 2 100 < Qp < 200 
Nivell 3 200 < Qp < 300 
Nivell 4 300 < Qp < 400 Nivells mitjans 
Nivell 5 400 < Qp < 800 
Nivell 6 800 < Qp <1.600 
Nivell 7 1.600 < Qp < 3.200 Nivells alts 
Nivell 8 Qp > 3.200 

Taula 8-1. Nivells de risc d’incendi en funció de la càrrega de foc (Decret 241/1994). 
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8.2.1 Pàrquing 

Tractem com a únic sector d’incendi tota la superfície de l’aparcament. Per tant, la 

superfície total del sector que delimita el pàrquing és de 1.276,8 m2.  

Per major seguretat es considera un grau de perillositat “ALT”: Ci = 1,6. El risc 

d’activació no està classificat per aquest tipus de local, no obstant, per similitud amb altres 

amb presència de vehicles (tallers mecànics, tallers de reparació, etc...) i tenint en compte 

que no s’ha de desenvolupar cap activitat i la presència de persones és molt baixa i 

ocasional, es considera Ra = 1. 

Es consideren com materials combustibles dintre del pàrquing, els materials 

combustibles dels automòbils (gasolina, cautxú dels pneumàtics, seients, ...). El conjunt de 

tot això fa que cada cotxe tingui una P x H = 1.200 Mcal (Inst. de Seguretat i d’Higiene en el 

Treball), per tant segons la (Eq. 8-1): 

2/2,751
8,276.1

6,1200.150 mMcalvehiclesQ p =⋅
××

=  

Segons la Taula 8-1, el nivell de risc intrínsec es considera “NIVELL BAIX 1” 

(Qp<100Mcal/m2) i l’aparcament és compatible amb els habitatges i activitats veïnes. 

8.2.2 Escola bressol 

Tota la superfície de l’escola s’ha tractat com a un únic sector d’incendi. La superfície 

total construïda del sector és de 1.187,60 m2.  

El càlcul de la càrrega de foc, s’efectuarà en base a la quantitat aproximada en kg 

dels  materials i productes que poden estar  continguts al local segons la relació següent 

(Eq. 8-1): 

MATÈRIA QUANTITAT (kg) Poder calorífic 
(Mcal/kg) 

Roba 300 4,0 
Cartró i paper 1.800 4,0 

Fusta 1.200 4,1 

Taula 8-2. Resum d’elements bàsics combustibles. 

2/82,165,1
60,187.1

1,4200.14800.14300 mMcalQ p =×
×+×+×

=  
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La càrrega de foc avaluada dóna com a resultat 16,82 Mcal/m2, considerant un grau 

de perillositat baix, per tant es pot considerar el conjunt de l’edifici segons la Taula 8-1, com 

de “NIVELL BAIX 1” (Qp<100Mcal/m2). 

8.3 Sectorització i justificació de la RF i EF existents 

El pas de qualsevol tipus d’instal·lació a través dels sectors, estarà degudament 

protegit per tal de no trencar la sectorització indicada. Per tal efecte, s’utilitzaran productes 

adients, instal·lats per empreses qualificades. 

8.3.1 Pàrquing 

Els aparcaments per més de 5 vehicles hauran de ser un sector d’incendi respecte 

als veïns, independentment de la seva superfície i usos d’aliens.  

L’aparcament està separat de l’activitat situada a la planta superior pel forjat. Aquest 

té una resistència al foc RF-120. Les portes de comunicació de l’aparcament amb altres 

dependències seran RF-60. 

Es tracta com a únic sector d’incendi tota la superfície de l’aparcament. Aquest sector 

té una superfície útil construïda de 1.276,80 m2. 

SECTOR SUPERFÍCIE 
(m²) RF i EF EXIGIDA RF i EF 

EXISTENT NORMATIVA 

Pàrquing 1.276,80 RF-120 i EF-120 RF-120 i EF-120 NBE-CPI-96 

Taula 8-3. Superfície del sector i RF i EF del pàrquing. 

8.3.2 Escola bressol 

L’article 4 de la NBE-CPI-96, determina en el seu punt D.4.1 referit a l’ús docent, que 

els establiments destinats a ús docent, no cal que estiguin compartimentats quan tinguin 

només una planta. En els edificis, amb una alçada d’evacuació nul·la i sobre rasant, 

l’estabilitat al foc requerida, segons la taula I de l’article 14 de la NBE-CPI-96 és de EF-60.  

Resistència al foc dels elements estructurals: 

 Els forjats i pilars que separin sectors, tindran una resistència al foc (RF) 

al menys igual a l’estabilitat al foc (EF) de l’estructura. El forjat és de 

formigó armat de 30 cm de gruix (RF-120). Els pilars són de formigó armat 

amb un recobriment mínim dels rodons de 3 cm (EF-120). 
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 L’estructura i els seus tancaments garanteixen la requerida estabilitat i 

resistència al foc.  

 No existeixen portes de pas entre sectors d’incendi. 

L’escola disposarà d’una cuina amb una superfície de 55,80 m², per la qual cosa es 

tracta d’un local de RISC MIG. La campana extractora disposarà d’un sistema automàtic 

d’extinció d’incendis emprant com a agent extintor una solució aquosa de carbonat de 

potassi. L’article 19.1.3 de la NBE-CPI-96 estableix que quan aquest tipus de locals disposin 

d’un sistema automàtic d’extinció, es consideraran com a locals de RISC BAIX i per tant, són 

vàlides totes les indicacions ja esmentades. 

8.4 Reacció al foc dels materials de l’escola bressol (M’s) 

Els materials utilitzats de revestiment o acabat superficial en passadissos i en zones  

per les que s’evacuï, tindran els següents valors de reacció al foc (o més favorables): 

Tipus de revestiment Del terra De parets i sostres 

Recorregut en recinte 
normal M3 M2 

Taula 8-4. Reacció al foc dels materials. 

Cal destacar, que els materials situats a l’interior del celràs o sòls elevats tant els 

utilitzats per aïllament tèrmic i per condicionament acústic, com els que formin o cobreixin 

conductes de ventilació, deuran pertànyer a la classe M1, o a una més favorable. 

La decoració i mobiliari i en general tots els materials susceptibles de cremar 

fàcilment, hauran de ser sotmesos a procediments d’ignifugació de reconeguda eficàcia, fins 

assolir la classe M1, segons Norma UNE 23-727-81. 

8.5 Condicions d’evacuació: ocupació, medis i recorreguts 

8.5.1 Càlcul de l’ocupació 

Pàrquing: 
La densitat d’ocupació, segons allò disposat a l’art. 6.2 de la NBE-CPI-96 per l’ús de 

garatge privat és d’una persona per cada 40 m2, per la qual cosa tindrem una ocupació de: 

1.276,80 : 40 = 32 persones 
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Escola bressol: 
Segons els càlculs realitzats als apartats: “Determinació de l’ocupació” i “Nombre 

d’educadors/es” de l’escola bressol, l’ocupació màxima prevista és de 140 nens i 16 

educadors, que fan un total de 156 persones. 

156 persones 

8.5.2 Dimensionament dels elements d’evacuació 

D’acord dins allò disposat a l’art. 7.4.2 de la NBE-CPI-96: 

a) L’amplada de portes serà al menys de: 

200
PA ≥     (Eq. 8-2) 

Ampla mínim de les portes. 

On: 

- A és l’amplada en metres de portes, llocs de pas i passadissos. 

- P és el nombre de persones assignades a l’element d’evacuació. 

b) Les escales protegides compliran la condició següent: 

ASP ×+×< 1603   (Eq. 8-3) 
Dimensionat de les escales protegides. 

On: 

- P, és el nombre de persones assignades a l’element d’evacuació. 

- S, és la superfície útil del recinte de l’escala en m2. 

- A, és l’amplada en metres de l’escala. 

8.5.2.1 Evacuació del pàrquing 

8.5.2.1.1 Medis d’evacuació i recorreguts 

Hi ha 2 sortides d’evacuació que donen directament a l’exterior. Els recorreguts 

d’evacuació des de qualsevol punt de l’aparcament fins a alguna sortida no superaran els 50 

m de longitud, d’acord amb l’article 7.2 de la NBE-CPI-96. La via d’evacuació amb un tram 

més llarg és de 35 m, distància inferior a la màxima reglamentària. 

8.5.2.1.2 Escales, portes, passadissos i vies d’evacuació 

Les escales de garatges per a l’evacuació ascendent seran especialment protegides 

conforme l’apartat 10.2 de la NBE-CPI-96, el qual indica que les escales hauran de complir 

les condicions establertes per a les protegides i que l’accés a elles des de cada planta es 

farà a través d’un vestíbul d’independència tancat amb dues portes RF-60. 
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La ventilació del vestíbul d’independència es farà mitjançant dos conductes, 

d’extracció i aportació d’aire. Els conductes hauran de tenir una secció de 50 cm2 per cada 

m3 de recinte, segons allò disposat a l’art. 10.1 de la NBE-CPI-96.  

La ventilació de l’escala, en no poder disposar d’una superfície de ventilació natural 

d’1 m2 quadrat al replà inferior, caldrà ventilar-la per sobrepressió. Mitjançant un ventilador 

situat en el conducte de ventilació, annex a l’escala. 

Les portes de sortida seran abatibles amb eix de gir vertical, de fàcil funcionalitat i 

disposaran d’un mecanisme de tancament automàtic, segons l’art. 8.1 de la NBE-CPI-96. Els 

passadissos i vies d’evacuació tindran una amplada mínima d’1 m. 

1. L’amplada de les portes de sortida serà com a mínim de (Eq. 8-2): 

16,0
200
32

=≥A  

Segons allò disposat en l’article 7.4.3 Amplades mínimes i màximes, de la NBE-CPI-

96, l’amplada mínima lliure de les portes previstes com sortides d’evacuació serà igual o 

major de 0,80 m. 

2. Les escales protegides han de complir amb (Eq. 8-3): 

Compleix

ASP

⇒<
×+×<

×+×<

2,26432
10,116040,29332

1603
 

Segons allò disposat en l’article 7.4.3 Amplades mínimes i màximes, de la NBE-CPI-

96, l’amplada lliure de les escales i passos previstos com sortides d’evacuació serà igual o 

major d’1m. Amb una amplada d’1,10 es compleix, tal i com es veu en els càlculs realitzats. 

8.5.2.1.3 Locals de risc especial 

Segons l’article 19.1 de la NBE-CPI-96, els aparcaments per més de 5 vehicles no 

estan inclosos en la relació de locals de risc especial, ja que en aplicació de l’article G.4 de 

la NBE-CPI-96, sempre han de constituir un sector independent, de zones de qualsevol altre 

ús, dels contemplats a la norma bàsica. 
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8.5.2.2 Evacuació de l’escola bressol 

8.5.2.2.1 Medis d’evacuació i recorreguts 

Per a l’evacuació de les aules hi ha 2 sortides que condueixen directament al carrer, 

a zona exterior segura. La cuina també disposa de sortida directa al carrer, independent de 

les dues ja esmentades.  

Els recorreguts d’evacuació des de qualsevol punt de l’escola fins a alguna sortida no 

superaran els 30 m de longitud, d’acord amb l’article D.7.2.3.a) de la NBE-CPI-96. La via 

d’evacuació amb un tram més llarg és de 29,5 m, distància inferior a la màxima permesa. 

Tots els recorreguts d’evacuació tenen altura nul·la i sortida a nivell de carrer. 

8.5.2.2.2 Dimensionament dels elements d’evacuació 

L’amplada de les portes de sortida serà com a mínim de (Eq. 8-2): 

mA 80,078,0
200
156

⇒=≥  

Segons allò disposat en l’article 7.4.3 Amplades mínimes i màximes, de la NBE-CPI-

96, l’amplada lliure de portes previstes com sortides d’evacuació serà igual a 0,80 m, tal i 

com ja s’ha comentat. Les portes d’emergència seran abatibles amb eix de gir vertical, de 

fàcil funcionalitat i s’obriran en el sentit de l’evacuació. Els passadissos i vies d’evacuació 

tindran una amplada mínima d’1,2 m. 

8.6 Instal·lacions de protecció contra incendis de l’edifici 

8.6.1 Detecció automàtica d’incendis 

Es dotarà d’una instal·lació de detecció automàtica d’incendis, polsadors manuals, i 

sirenes d’alarma tant la instal·lació del pàrquing com la de l’escola. 

La instal·lació de detecció automàtica d’incendis s’iniciarà en una central automàtica, 

situada a la sala de comandament, segons consta en plànols. Des de la central s’efectuarà 

una distribució de circuits pel sostre de la planta, tant del pàrquing com de l’escola bressol. 

8.6.2 Sirenes d’alarma 

La transmissió acústica de l’alarma en l’interior de l’edifici es realitzarà mitjançant les 

sirenes acústiques connectades a la central de detecció. 



Pàg. 42  Protecció contra incendis de l’edifici 
 

   

 
 

UPC-ETSEIB 

8.6.3 Detectors d’incendi 

8.6.3.1 Pàrquing 

Els detectors a instal·lar seran iònics en els trasters i termovelocimètrics a la resta del 

pàrquing. A la planta hi ha instal·lats 36 detectors termovelocimètrics, per tant, com que la 

superfície de la planta és de 1.276,8 m2, tindrem que la relació detector/m2 és: 

47,35
36

8,276.1
=  

La proporció d’un detector per cada 36 m2 es considera correcta. Cada traster 

disposa del seu detector iònic  de fums que cobreix la totalitat de la seva superfície. 

8.6.3.2 Escola Bressol 

A l’escola hi ha instal·lats 33 detectors iònics de fums, repartits uniformement, per 

tant, com que la superfície de la planta és de 1.187,60 m2, tindrem que la relació detector/m2 

és: 

99,35
33

6,187.1
=  

La proporció d’un detector per cada 36 m2 es considera correcta. 

8.6.4 Polsadors 

Els polsadors d’alarma se situaran tocant a les boques d’incendi equipades i als 

extintors a fi d’agrupar al màxim els elements de protecció contra incendis. 

8.6.5 Extintors portàtils 

L’extintor manual es considera l’element bàsic per a un primer atac als conats 

d’incendi que puguin produir-se en l’edifici.  

Els extintors es col·locaran en llocs molt accessibles, especialment en les vies 

d’evacuació. La part superior de l’extintor quedarà com a màxim a una altura d’1,70 m. El 

tipus d’agent extintor escollit és fonamentalment la pols seca polivalent, llevat en els llocs 

amb risc d’incendi per causes elèctriques on seran d’anhídrid carbònic (CO2). Els extintors 

seran del tipus homologat pel Reglament d’aparells a pressió (ITC-MIE AP 5) i la UNE 

23.110, amb la seva eficàcia indicada a l’exterior i equipats amb mànega, broquet 

direccional i dispositiu d’interrupció de sortida de l’agent extintor a voluntat de l’operador. 



Protecció contra incendis de l’edifici  Pàg. 43 
 
 

   

 
 

UPC-ETSEIB 

8.6.5.1 Pàrquing 

Es distribuiran uniformement pel pàrquing 5 extintors manuals portàtils de 6 kg de 

pols seca polivalent, amb una eficàcia mínima de 21A-113B i 1 de 5 kg de CO2 amb una 

eficàcia mínima de 89B que estarà al costat del quadre elèctric. 

8.6.5.2 Escola bressol 

S’instal·laran 6 extintors manuals portàtils de 6 kg de pols seca polivalent, amb una 

eficàcia mínima de 21A-113B i 2 de 5 kg de CO2 amb una eficàcia mínima de 89B. Un 

d’aquests últims estarà al costat del quadre elèctric i l’altre a la cuina. 

Els extintors es distribuiran de forma que qualsevol punt d’una planta es trobi a una 

distancia inferior a 15 m d’un d’ells. En les zones diàfanes es col·locaran a raó d’un extintor 

cada 300 m2 o fracció de superfície. Segons l’article 20.1 de la NBE-CPI-96. 

8.6.6 Proveïment d’aigua 

El proveïment d’aigua en cas d’incendi vindrà donat per la companyia 

subministradora d’aigua de la població. L’escomesa d’aigua contra incendis estarà formada 

per una vàlvula de retenció i una vàlvula de tall general en arqueta. 

8.6.7 Boques d’incendi equipades (BIE) 

Per a la realització d’aquesta instal·lació es col·locaran tres boques d’incendi 

equipades (BIE) al pàrquing i dues a l’escola bressol. Aquestes aniran repartides per tota la 

superfície de l’edifici amb una densitat tal que la distància màxima des de qualsevol punt de 

la planta fins a un equip de mànega sigui inferior a 25 m. Amb el radi d’acció de les 

mànegues (longitud de la mànega més cinc metres) es cobrirà la totalitat de la superfície. 

La posició exacta de les BIE es pot veure en els plànols. Aquestes estan situades 

preferentment tocant a les vies d’evacuació i en llocs fàcilment accessibles, existint sempre 

que sigui possible una a menys de cinc metres d’una sortida de sector. 

Les BIE a instal·lar en aquest projecte compliran les normes UNE 23.403. Les BIE es 

muntaran de manera que el seu centre estigui com a màxim a 1,50 m d’altura sobre el nivell 

del sòl o a més altura si es tracta de BIE de 25 mm, sempre que el broquet i la vàlvula 

d’obertura manual si existeix, estiguin a l’altura esmentada. 



Pàg. 44  Protecció contra incendis de l’edifici 
 

   

 
 

UPC-ETSEIB 

L’alimentació de les BIE es realitzarà directament amb aigua que prové de la xarxa 

exterior, ja que aquesta garantirà la pressió i el cabal suficient per a les dues BIE més 

desfavorables hidràulicament. 

El material emprat en la instal·lació de la xarxa de canonades serà el tub d’acer 

galvanitzat estirat, segons UNE 19.048, amb accessoris del mateix material. 

8.6.8 Hidrants exteriors 

L’hidrant exterior més proper es troba a la mateixa Rambla Josep Maria Jujol, just 

davant de l’edifici i a menys de 100 m d’aquest, tal i com requereix el Decret 241/1994 de la 

Generalitat de Catalunya. 

8.7 Accessibilitat dels bombers a l’edifici 

L’accessibilitat al pàrquing queda garantida per la porta d’accés dels vehicles i la 

porta de sortida dels vianants. Aquesta darrera, disposa d’un vestíbul d’independència, 

segons allò indicat a la NBE-CPI-96 en el seu article 10.3, i en cas d’emergència permetria 

una valoració de l’estat del pàrquing abans d’accedir-hi plenament.  

L’accessibilitat dels bombers a l’escola també està assegurada per diferents motius: 

- L’edifici només té una sola planta sobre rasant, fet que no obliga als serveis 

d’extinció externa, a utilitzar d’autoescales per al seu l’accés. 

- L’escola disposa en tot el seu perímetre d’amples finestres i portes considerades 

com accessibles i totes les aules tenen accés directe al pati jardí de l’escola amb 

sortides de 3,80 m d’amplada. 

- L’entrada pel sostre també seria possible, en cas que fos imprescindible, a través 

de les claraboies de l’edifici. Aquestes seran de policarbonat cel·lular. 

- Els carrers d’intervenció, que en el cas en estudi es considerarà principalment la 

Rambla Josep Maria Jujol, tenen una amplada de 6 m i l’ample total de l’espai 

públic és de 36 m. 

Cal destacar que un incendi a l’escola, no podria afectar d’altres edificacions, ja que 

l’edifici no disposa de veïns adossats i tampoc hi ha massa forestal en les proximitats. 
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9 Instal·lació elèctrica del pàrquing i l’escola bressol 

9.1 Dades generals 

EMPRESA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA: FECSA-ENDESA 

ALIMENTACIÓ: 230 / 400 V ~ 50 Hz (3F+N+T)

TRÀMIT ADMINISTRATIU: NOVA INSTAL·LACIÓ 

Taula 9-1. Tipus d’instal·lació i subministrament elèctric. 

9.2 Potències 

9.2.1 Potència instal·lada 

RECEPTORS POTÈNCIA 
TIPUS Nº DESCRIPCIÓ UNIT. (W) TOTAL (W)

I  136 Lluminàries downlight 2x26 W  52 7.072 
I  2 Lluminària fluorescent de 36 W 36 72 
I  61 Lluminàries d'emergència  10 610 
I  7 Dicroiques 50 W  50 350 
I  31 Aplic halogenurs metàl·lics 70 W  70 2.170 
I  32 Lluminària incandescent 60 W  60 840 
I  28 Lluminària incandescent 100 W  100 2.000 
I  1 Projector 120 W  120 120 
M  1 Congelador 1.000 1.000 
M  1 Frigorífic 945 945 
M  1 Descalcificador 200 200 
M  30 Persianes elèctriques 133 4.000 
M  1 Rentadora i assecadora 3.000 3.000 
M  1 Rentavaixelles 5.350 5.350 
M  1 Campana extractora 2.200 2.200 

AC  2 Equip autònom 1 830 1.660 
AC  1 Equip autònom 2 3.380 3.380 
C  1 Caldera 400 400 
C  1 Grup hidràulic 1  500 500 
C  1 Grup hidràulic 2  1.000 1.000 
C  1 Bomba retorn 500 500 
C  1 Control  100 100 
C  3 Calefactor  2.000 6.000 

CA  1 Central alarma  200 200 
EX  2 Extractor 1 35 70 
EX  4 Extractor 2 56 224 
EX  2 Extractor 3 128 256 

Taula 9-2. Potència instal·lada a l’escola bressol. 
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TIPUS DE RECEPTOR POTÈNCIA (W) COEF. SIMULT. 
I - Lluminàries 13.234 0,8 
M - Maquinària 16.695 0,5 
AC - Aire condicionat 5.040 1,0 
C - Calefacció 8.500 0,5 
CA - Central alarma 200 1,0 
EX - Ventilador extracció 550 1,0 

POTÈNCIA INSTAL·LADA (W) 44.219 W 
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W) 28.975 W 

Taula 9-3. Resum de la potència instal·lada a l’escola bressol. 

TIPUS DE RECEPTOR POTÈNCIA (W) COEF. SIMULT. 
Lluminàries 3.350 0,8 
Maquinària 1.550 0,5 
Central Alarma 100 1,0 
Ascensor 8.700 0,8 
Ventilació extracció 4.400 1,0 
Ventilació impulsió 3.400 1,0 

POTÈNCIA INSTAL·LADA (W) 21.500 W 
POTÈNCIA SIMULTÀNIA (W) 18.115 W 

Taula 9-4. Potència instal·lada al pàrquing. 

9.2.2 Potència màxima admissible de la  instal·lació  

9.2.2.1 Pàrquing 

És la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació de l'usuari sense 

modificació essencial. Correspon a la que és capaç de transferir el cable i es calcula com: 

W

IVcP cablemàxlacióinstaladmmáx

43,698.4585,09740038,0

cos3·

=⋅⋅⋅⋅=

=⋅⋅⋅⋅= ϕ
 

Eq. 9-1. Potència màxima admissible per la instal·lació del pàrquing. 

On: 

o c: Factor de correcció, per la instal·lació de la derivació individual sota tub 

soterrat (ITC-BT-07 punt 3.1.3). 

o V: Tensió de subministrament en V. 

o I: Intensitat màxima del cable, segons la ITC-BT-07 taula 5, per a cable 

tetrapolar amb aïllament de PVC de 16 mm². 

o cos φ: factor de potència previst de la instal·lació. 
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9.2.2.2 Escola bressol 

W

IVP cablemàxlacióinstaladmmáx

467.4985,0844003

cos3·

=⋅⋅⋅=

=⋅⋅⋅= ϕ
 

Eq. 9-2. Potència màxima admissible per la instal·lació de l’escola bressol. 

On: 

o V: Tensió de subministrament en V. 

o I: Intensitat màxima del cable. La derivació individual de la instal·lació, 

disposa d’un tram soterrat i d’un tram instal·lat sobre safata. La potència 

màxima de la instal·lació, s’ha calculat amb el màxim corrent que suporta 

el tram de línia per la safata, ja que és més restrictiu que el soterrat. 

o cos φ: factor de potència previst de la instal·lació. 

9.2.3 Potència màxima admissible per les proteccions 

9.2.3.1 Pàrquing 

És la màxima que pot suportar el conjunt de les proteccions de l'usuari. Correspon a 

la que és capaç de transferir l’interruptor de control de potència (ICP), i es calcula com: 

W

IVP ICPsproteccionadmmáx

556.2385,0404003

cos3

=⋅⋅⋅=

=⋅⋅⋅= ϕ
 

Eq. 9-3. Potència màxima admissible per les proteccions del pàrquing. 

On: 

o I: Intensitat nominal de l’Interruptor de Control de Potència. 

9.2.3.2 Escola bressol 

W

IVP ICPsproteccionadmmáx

101.3785,0634003

cos3

=⋅⋅⋅=

=⋅⋅⋅= ϕ
 

Eq. 9-4. Potència màxima admissible per les proteccions de l’escola bressol. 

9.2.4 Potència a contractar al pàrquing i a l’escola bressol 

Tenint present les potències instal·lades al pàrquing i l’escola bressol, està previst 

contractar 20 kW i 31,5 kW, respectivament. Segons la “Guia Vademècum per instal·lacions 

d’enllaç” de FECSA-ENDESA [Ref. 2], a una potència de 20 kW, li correspon un ICP de 40 A 

i a una de 31,5 kW un ICP de 63 A. 
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9.3 Part de la instal·lació 

Aclariment previ: Tots els punts en que no s’especifica si corresponen a l’escola 

bressol o al pàrquing, s’ha d’interpretar que són comuns a ambdues instal·lacions. 

9.3.1 Escomesa 

L'escomesa serà soterrada i sortirà des del quadre de seccionament de B.T. del 

centre de transformació (C.T.) (el C.T. està situada a l'interior del perímetre de l'edifici). 

Aquest tram de la instal·lació, es realitzarà d'acord amb allò indicat en les ITC-BT-07 i 11, i 

d’acord amb les normes particulars de l’empresa subministradora. 

9.3.2 Caixa General de Protecció (CGP) 

La CGP instal·lada, serà un esquema 9/400, seguint els criteris de la Companyia 

subministradora i s’ubicarà en un emplaçament lliure i de fàcil accés, segons allò disposat a 

la ITC-BT-13. 

9.3.3 Línia general d’alimentació 

És la línia que enllaça la Caixa General de Protecció amb la Centralització de 

Comptadors. Està regulada per la ITC-BT-14. Tenint en compte, que la centralització de 

comptadors està adossada a la CGP, s’ha considerat menystenible la caiguda de tensió en 

aquest tram. 

9.3.4 Instal·lació d’enllaç 

Començarà al final de l'escomesa i acabarà en els dispositius generals de 

comandament i protecció. Se situarà i discurrirà sempre per llocs d'ús comú i propietat de 

l'usuari, que es responsabilitzarà de la seva conservació i manteniment. Les parts que 

constitueixen les instal·lacions d'enllaç són: 

o Centralització de comptadors. 

o Derivació Individual. 

o Caixa per l'Interruptor de Control de Potència. 

o Dispositius Generals de Comandament i Protecció. 

9.3.4.1 Centralització de comptadors 

La centralització de comptadors, que serà de tipus T2, serà compartida entre les 

dues activitats de l’edifici en estudi, el pàrquing i l’escola. En tractar-se d'una instal·lació de 

tipus exterior, el grau de protecció mínima que complirà d'acord amb la norma UNE-EN 

50102 serà: IP43, IK 09, i permetrà de forma directa la lectura dels comptadors, interruptors 
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horaris i la resta de dispositius de mesura. Les parts transparents que permeten la lectura 

directa, hauran de ser resistents als raigs ultraviolats. 

9.3.4.2 Derivació individual 

La derivació individual estarà constituïda per conductors de coure amb aïllament de 

polietilè reticulat per a 1.000V de servei, RZ1 0,6/1 kV segons UNE 21.123.  

Les derivacions individuals del pàrquing i l’escola estaran col·locades a l'interior de 

tub en el tram enterrat existent fins a l’entrada de l’edifici. La derivació individual de l’escola, 

en el tram que discórrer per l’interior del pàrquing (veure plànol 7) anirà sota canal metàl·lica 

de 100 x 60 mm fins al punt on entra al quadre general. Pel càlcul de la secció d’aquestes 

línies es considerarà una caiguda de tensió màxima de l’1% (ITC-BT-14). 

9.3.5 Instal·lació interior 

9.3.5.1 Conductors 

Els conductors elèctrics utilitzats en tota la instal·lació seran de coure i amb un 

aïllament no propagador de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. La secció dels 

conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió entre l’origen de la 

instal·lació interior i qualsevol punt d’utilització sigui menor del 3 % per enllumenat i del 5% 

per la resta d’usos. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre el de la 

instal·lació interior (3-5%) i el de la derivació individual i línia general d’alimentació (1,5%), 

de forma que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats 

per ambdues conjuntament (4,5-6,5%).  

9.3.5.2 Aïllament, rigidesa dielèctrica de la instal·lació i equilibrat de càrregues 

La instal·lació haurà de presentar una resistència d’aïllament no inferior a 500 kΩ, 

entre conductors, i entre conductors i terra.  

La instal·lació haurà de tenir una rigidesa dielèctrica tal que resisteixi durant un minut 

l’aplicació d’una tensió mínima de 1.800V i 50Hz, d’acord amb allò indicat a la ITC-BT-19 en 

el seu apartat 2.9. Aquesta prova s’efectuarà entre conductors i entre conductors i terra. 

Per mantenir el màxim equilibri possible en la càrrega dels conductors que formen 

part de la instal·lació, es procurarà que aquesta estigui repartida entre les seves fases o 

conductors polars. 
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9.3.5.3 Connexions 

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant un simple enrotllament 

entre si. Deurà realitzar-se sempre utilitzant borns o regletes de connexió, en l’interior de 

caixes de connexions i/o derivació. 

9.3.6 Enllumenat general 

9.3.6.1 Pàrquing 

Els nivells mitjos d'il·luminació previstos són de 150-250 lux. Aquest nivell mig 

d’il·luminació ha de permetre realitzar l’aparcament sense problemes. 

9.3.6.2 Escola bressol 

Els nivells mitjos d'il·luminació previstos per a les diferents àrees de l’edifici són els 

mostrats a la Taula 9-5. 

Superfície Il·luminància 
Enllumenat General 300-350 lux 
Vestíbul i zones de pas 150-250 lux 
Cambres d'instal·lacions 300-400 lux 

Taula 9-5. Nivells mínims d’il·luminació de l’escola. 

Les lluminàries de les aules i dels dormitoris, seran de tipus downlight amb vidre 

opal·lí. Amb això s’aconsegueix una millor difusió de la llum emesa i s’impossibilita la visió 

directa de la làmpada. Mitjançant aquest sistema i un control de la lluminositat emesa, 

s’intentarà no causar danys als sensibles ulls dels infants de l’escola. 

9.3.7 Proteccions 

9.3.7.1 Enllumenat d’emergència i senyalització 

La instal·lació d’enllumenat d’emergència, es realitzarà seguint els criteris de: 

• L’art. 21 de la NBE-CPI-96. 

• I del R.E.B.T. 

 S’instal·laran blocs autònoms per l’enllumenat d’emergència, que permetran la 

il·luminació de les sortides i passos principals en cas de fallada del subministrament elèctric. 

La duració mínima de funcionament serà d’una hora i entraran en funcionament quan 

és produeixi algun tall de corrent o alguna fallada en l’alimentació de l’enllumenat, és a dir, 

quan la tensió d’alimentació baixi per sota del 70% del seu valor nominal.  
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Aquest enllumenat garantirà els mínims establerts a l’art. 21.2.1 de la NBE-CPI-96 i a 

la ITC-BT-28, que bàsicament són: 

- Il·luminància d’1 lux, com a mínim, en el nivell del terra ens els recorreguts 

d’evacuació. 

- Il·luminància de 5 lux, com a mínim, en els punts en els que estiguin situats els 

equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin utilització 

manual i en els quadres de distribució d’enllumenat. 

- La uniformitat d’il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada zona 

serà tal que el quocient entre la il·luminància màxima i la mínima sigui menor que 

40. 

Serà necessària la senyalització de les sortides d’ús habitual o d’emergència, així 

com els medis de protecció contra incendis d’utilització manual. També s’ha de disposar 

senyals indicatius de direcció dels recorreguts a seguir des de qualsevol origen d’evacuació 

fins al punt des del qual sigui visible la sortida. 

9.3.7.2 Dispositius de protecció                   

9.3.7.2.1 Protecció contra sobreintensitats 

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin 

presentar-se en el mateix, ja siguin curtcircuits, sobrecàrregues o descàrregues 

atmosfèriques. 

Per tal de protegir les línies i els circuits, s’instal·laran interruptors automàtics, que 

seran del tipus, calibre i denominació fixats en el projecte. Hauran d’estar proveïts d’un 

dispositiu de subjecció a pressió, perquè puguin fixar-se d’una manera ràpida i segura a un 

carril normalitzat. Tots els aparells hauran d’haver estat sotmesos als assaigs exigits per a 

aquest tipus de material. 

9.3.7.2.2 Protecció contra contactes directes 

Per a la protecció contra contactes directes, es prendran les següents precaucions:                       

Protecció per aïllament de les parts actives: 

Les parts actives hauran d’estar recobertes d’un aïllament que no pugui ser eliminat 

si no és destruït. 
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Protecció mitjançant barreres o envolvents: 

Les parts actives deuran estar situades en l’interior de les envolvents o darrera de 

barreres. En el cas que això no sigui possible, es realitzarà un allunyament de les 

parts actives de la instal·lació de tal manera que no sigui possible un contacte fortuït 

amb el cos o amb objectes conductors. 

9.3.7.2.3 Protecció contra contactes indirectes 

La protecció contra contactes indirectes es realitzarà mitjançant el tall automàtic de 

l’alimentació. Això s’aconseguirà amb la instal·lació d’interruptors diferencials selectius i una 

xarxa de terra adequada. Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix 

dispositiu de protecció, hauran d’estar interconnectades i unides per un conductor de 

protecció a un mateix terra. El punt neutre de cada generador o transformador també haurà 

de posar-se a terra. 

9.3.7.2.3.1 Xarxa de terres 

9.3.7.2.3.1.1 Generalitats 

L’objectiu de la posada a terra és limitar la tensió que pot aparèixer en les masses 

metàl·liques, per un defecte d’aïllament i alhora assegurar el funcionament de les 

proteccions.  

La posada a terra consisteix en un lligam metàl·lic directe entre determinats elements 

d’una instal·lació i un elèctrode o grup elèctrodes enterrats en el sòl. Amb aquesta connexió 

s’aconsegueix que no existeixin diferències de potencial perilloses en el conjunt 

d'instal·lacions, edifici i superfície pròxima al terreny. 

Els conductors de protecció seran independents per circuit i tindran el dimensionat 

següent, d’acord amb la instrucció ITC-BT-18: 

- Per a les seccions de fase, iguals o menors de 16 mm² el conductor de protecció 

serà de la mateixa secció que els conductors actius. 

- Per a les seccions compreses entre 16 i 35 mm² el conductor de protecció serà 

de 16 mm². 

- Per a seccions de fase, superiors a 35 mm² el conductor de protecció serà la 

meitat de l’actiu. 

Els conductors de protecció estaran canalitzats preferentment en envolvent comú 

amb els actius i en qualsevol cas el seu traçat serà paral·lel a aquests i presentarà les 

mateixes característiques d’aïllament. 
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A la presa de terra establerta es connectarà tot el sistema de canonades metàl·liques 

accessibles, destinades a la distribució i d’aigua i/o gas de l’edifici, i tota massa metàl·lica 

important existent en la zona de la instal·lació. 

Per a la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà necessari 

disposar de borns o elements de connexió que garanteixin una unió perfecta, tenint en 

compte que els esforços dinàmics i tèrmics en cas de curtcircuit són molt elevats. 

Els conductors nussos enterrats en el sòl es consideraren que formen part de 

l’elèctrode de posada a terra. El recorregut dels conductors serà el més curt possible i sense 

canvis bruscos de direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits 

contra la corrosió i el desgast.  

En tot cas, les instal·lacions de posada a terra es realitzaran d’acord amb les 

condicions assenyalades en les instruccions ITC-BT-18 i ITC-BT-19. 

9.3.7.2.3.1.2 Disseny de la xarxa de terra 

S’efectuarà una presa de terra formada per una pica d’acer courejat de 2 m de 

longitud i 20 mm de diàmetre, que estarà enterrada en un pou construït a l’efecte.      

En cas que no fos suficient una sola pica, i perquè la resistència a terra sigui en tot 

moment la reglamentària, se’n col·locaran les que siguin necessàries, connectant-les en 

paral·lel i amb una separació entre elles superior a la seva longitud enterrada. 

Els conductors que constitueixin les línies d’enllaç amb la de terra, les línies 

principals i les seves derivacions, seran de coure o d’un altre material d’alt punt de fusió, 

amb una secció que en cap cas serà menor de 16 mm² per a les línies principals, ni de 35 

mm2 per a les d’enllaç. La resistència màxima de la presa de terra serà de 80 Ω, segons els 

càlculs següents: 

Locals amb zones humides: 

Ω== 80
3,0

24
A
VR  

Locals convencionals: 

Ω== 67,166
3,0

50
A
VR  
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On els 24 i els 50V, corresponen a les màximes tensions de contacte admissibles pel 

cos humà, i els 0,3 A, a la màxima sensibilitat dels relès diferencials instal·lats. 

Considerant el terreny amb una resistivitat de 50 Ω·m, i la instal·lació d’1 electrode 

amb les característiques abans citades, s’obté d’acord amb les expressions indicades de la 

ITC-BT-18, el valor de resistència a terra calculat a l’Eq. 9-5: 

Ω=

⋅
+

=

⋅
+

= 14,7

10
502

1

2
50
1

1

2
11

1

cp

t

LL

R

ρρ

 

Eq. 9-5. Càlcul de la resistència de terra esperada. 

Essent: 

Rt: Resistència a terra.  

ρ: Resistivitat del terreny en (Ω·m). 

Lp: Longitud de la pica en (m). 

Lc: Longitud del conductor en (m). 

Això assegura que qualsevol massa no donarà lloc a tensions de contacte perilloses 

en cas de defecte a terra. 

9.3.7.2.3.2 Interruptors diferencials 

Els interruptors diferencials seran de les característiques indicades en el projecte, i 

s’ajustaran a l’exigit a la Norma UNE 20.383. Aquests interruptors, tenen com a missió, 

evitar que els corrents de derivació a terra puguin ser perillosos, i reaccionen quan la 

intensitat de la derivació a terra assoleix o supera el valor de la seva sensibilitat. Per ells 

hauran de passar tots els conductors d’alimentació dels aparells, inclòs el neutre. 

9.4 Sistemes d’instal·lació 

9.4.1 Prescripcions generals 

Diferents circuits es poden trobar en el mateix tub o canal, si tots els conductors 

estan aïllats per a la tensió més elevada. 

Seguint els criteris de la NBE-CPI-96, cap canalització elèctrica que travessi sectors 

d’incendi diferents, reduirà la resistència al foc de l’element estructural. Per tal efecte, tots 

aquells punts que puguin trencar la sectorització de l’edifici, hauran d’estar protegits amb 

proteccions homologades i instal·lades per un instal·lador autoritzat. 
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9.4.1.1 Sistemes d’instal·lació dels conductors 

9.4.1.1.1 Conductors aïllats sota tubs protectors 

Els conductors utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750V. El 

diàmetre exterior mínim dels tubs, en funció del nombre i la secció dels conductors a 

conduir, s’obtindrà de les taules indicades en la ITC-BT-21, així com les característiques 

mínimes segons el tipus d’instal·lació. 

Per a l’execució de les canalitzacions sota tub protector, es tindran en compte les 

prescripcions generals següents: 

o El traçat dels tubs es farà seguint línies verticals i horitzontals o paral·leles 

als escaires de les parets que limiten el local on s’efectua la instal·lació. 

o Els tubs s’uniran entre si, mitjançant accessoris adequats a la seva classe 

que assegurin la continuïtat de la protecció que proporcionen als 

conductors. 

o Les corbes practicades en els tubs seran continues i no originaran 

reduccions de seccions inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a 

cada classe de tub seran els especificats pel fabricant conforme a les 

normes UNE-EN. 

o Serà possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs 

desprès de col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant 

per això dels registres que es considerin convenients. En trams rectes no 

estaran separats entre si, més de 15 metres. El nombre de corbes en 

angle situades entre dos registres consecutius no serà superior a 3.  

o Les connexions entre conductors es realitzaran en l’interior de caixes 

apropiades de material aïllant i no propagador de la flama. Si són 

metàl·liques estaran protegides contra la corrosió. Les dimensions 

d’aquestes caixes serà tal que permetrà allotjar folgadament tots els 

conductors que hagi d’allotjar. La seva profunditat serà almenys igual al 

diàmetre del tub més gran més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 

mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm.  

Els tubs que s’instal·lin en muntatge superficial, es tindran en compte, a més de les 

anteriors, les següents prescripcions: 

o Els tubs se fixaran a les parets o sostres mitjançant brides o abraçadores 

protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre 
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aquestes, serà com a màxim de 0,50 m. Es disposaran fixacions en els 

canvis de direcció, en les caixes de connexions i en la proximitat de les 

entrades a aparells. 

o És convenient disposar els tubs, sempre que sigui possible, a una altura 

mínima de 2,50 m per sobre del sòl, amb l’objectiu de protegir-los 

d’eventuals danys mecànics. 

9.4.1.1.2 Conductors aïllats sota tub corrugat reforçat 

Els conductors utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750V, unipolars o 

multipolars de material no propagador d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

Aquest sistema, s’emprarà encastat als paraments verticals o instal·lat per sobre del celràs. 

9.4.1.1.3 Conductors aïllats sota safata protectora 

Els conductors utilitzats seran de tensió assignada no inferior a 450/750V. Les canals 

protectores tindran un grau de protecció IP4X i estaran classificades com "canals amb tapa 

d’accés que només pot obrir-se mitjançant eines".  

El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals o 

paral·leles als escaires de les parets que limiten el local on s’efectua la instal·lació. Les 

canals amb conductivitat elèctrica deuran connectar-se a la xarxa de terra. 

9.4.2 Condicions particulars del pàrquing 

Les instal·lacions elèctriques que estiguin a una altura inferior 1,50 m, estaran 

degudament protegides contra qualsevol impacte, ja sigui mitjançant elements constructius, 

que permetin eliminar riscos de col·lisions o mitjançant canalitzacions metàl·liques de ferro. 

Per sobre de la cota citada, la instal·lació elèctrica complirà allò indicat als casos generals. 

9.4.3 Conductors 

Els conductors emprats per a les línies principals seran de coure amb aïllament de 

polietilè reticulat per a 1.000V en servei i correspondran a la designació RZ1 0,6/1kV segons 

UNE 21.123. Es canalitzaran sobre safates metàl·liques o de PVC de 100 x 60 mm, amb 

tapa registrable i les derivacions finals a les càrregues, es realitzaran sortint de la safata 

amb tub de PVC lliure d’halògens, amb qualsevol de les tipologies citades, i conductor 

H07Z1 (750V). 

Aquells serveis que hagin de seguir en funcionament normal, inclús quan es 

produeixi un incendi, com són els ventiladors de desenfumatge del pàrquing i els extractors 
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de la cuina de l’escola, aniran alimentats amb línies amb la següent denominació SZ1/RZ1 

per a 1.000V segons norma UNE 21.123/4, seguint l’indicat a la ITC-BT-28.  

Les principals característiques d’aquest cable, són: 

 No propagador de la flama. 

 No propagador de l’incendi. 

 Resistència al foc. 

 Lliure d’halògens. 

 Reduïda emissió de gasos tòxics. 

 Baixa emissió de fums opacs. 

 Nul·la emissió de gasos corrosius. 

9.4.4 Aparells i mecanismes 

Els aparells d’enllumenat es fixaran al sostre tenint especial cura en la seva 

col·locació, així com la de tots els elements que vagin encastats. Les puntes de connexió 

seran suficientment llargues per a permetre la fàcil connexió i revisió d’aquests aparells. La 

part accessible dels portalàmpades es connectarà al neutre. 

Totes les parts de les caixes i dels mecanismes que siguin accessibles al contacte 

normal hauran de ser de material aïllant. Les parts metàl·liques sota tensió, hauran d’estar 

fixades damunt de peces aïllants i a més es tindrà en compte que posseeixin la resistència 

mecànica adequada. 

9.5 Càlculs justificatius 

9.5.1 Seccions dels conductors 

Les seccions dels conductors s’han calculat per 2 criteris diferents: 

 Màxim corrent admissible, d’acord amb la Instrucció ITC-BT-19, per a 

conductors de coure amb aïllament de PVC.  

 I màxima caiguda de tensió admissible, seguint els criteris marcats al punt 

2.2.2 de la citada ITC-BT. 
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Criteri del màxim corrent (Taula 9-10, Taula 9-12, Taula 9-13 i Taula 9-14): 

• Aquestes taules calculen les seccions dels conductors en funció del criteri de 

màxim corrent admissible. 

• Per determinar la potència de la càrrega (Pc) d’una línia qualsevol, l’expressió 

utilitzada és: 

nbesc PCCP ⋅⋅= −               (Eq. 9-6) 

Potència de càlcul. 

Essent: 

Pc: Potència de la càrrega corregida i emprada als càlculs. 

Pn: Potència nominal de la càrrega. 

Cs: Coeficients de simultaneïtat. 

Ce-b: Coeficient engegada i bobinat. Segons el vigent R.E.B.T. 

s’utilitzaran uns coeficients d’1,8 i d’1,25, per al càlcul dels 

enllumenats amb component inductiu i motors, respectivament 

(ITC-BT-44 i 47). 

• La tensió nominal considerada pels receptors monofàsics és de 230V i 400V 

pels trifàsics. 

• Determinació dels corrents: 

Línia monofàsica:                                      Línia trifàsica: 

 
ϕcos⋅

=
V

PI                                      
ϕcos3 ⋅⋅

=
V
PI  

Eq. 9-7. Determinació del corrent en línies monofàsiques i trifàsiques. 

Essent: 
I: Intensitat nominal. 

P: Potència nominal. 

V: Tensió nominal entre fase i neutre en monofàsic i entre 

fases en trifàsic. 

cos φ: Factor de potència. 

• La secció final mínima, seguint el criteri del màxim corrent admissible, s’obté 

mitjançant la Taula 1. Intensitats admissibles (A) a l’aire 40ºC. Nº de 

conductors amb càrrega i naturalesa de l’aïllament de la ITC-BT 19. Per a que 

la secció sigui acceptada, el corrent  de la taula corregit, ha de ser superior al 

de la càrrega.  
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Els coeficients correctors utilitzats són: 

- Coeficient de temperatura i coeficient d’agrupació de cables, en 

funció de l’indicat a la norma UNE 20-460-94 (Part 5-523). 

- Coeficient reductor, en un 15%, dels corrents de la taula de la ITC-

BT-19, seguint els criteris de la ITC-BT-29 (Prescripcions 

particulars per a les instal·lacions elèctriques en locals amb risc 

d’incendi i explosió). Segons aquesta ITC-BT, el pàrquing en 

estudi, la cuina i la sala de calderes de l’escola, estan considerats 

com locals amb risc d’incendi i explosió. 

Criteri de la màxima caiguda de tensió (Taula 9-11, Taula 9-15, Taula 9-16 i Taula 

9-17): 

• Aquestes taules calculen les seccions dels conductors en funció del criteri de 

màxim caiguda de tensió admissible. 

• Determinació de la caiguda de tensió: 

Línia monofàsica:  

VS
PlVe
⋅⋅
⋅⋅

=
γ
2)(            100)((%) ⋅=

V
Vee  

Eq. 9-8. Determinació de la caiguda de tensió en línies monofàsiques. 

Línia trifàsica: 

VS
PlVe
⋅⋅

⋅
=

γ
)(            100)((%) ⋅=

V
Vee  

Eq. 9-9. Determinació de la caiguda de tensió en línies trifàsiques. 

Essent: 

P: Potència nominal en W. 

V: Tensió nominal entre fase i neutre en monofàsic i entre fases en trifàsic, 

expressada en V. 

e(V) i  e(%): Caiguda de tensió en V i en tant per cent, respectivament.  

S: Secció del conductor en mm2. 

l: Longitud de la línia en m. 

γ: Conductivitat (Cu = 56, Al = 35). 
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Les caigudes de tensió finals, han de ser inferiors a les màximes permeses, segons 

la ITC-BT-19 de l’actual R.E.B.T.  

La denominació utilitzada a les taules i esquemes, és: 

 
Descripció de la línia Denominació 

DERIVACIÓ INDIVIDUAL DI 
SUBQUADRE CUINA A-B 
SUBQUADRE SALA CALDERES A-C 
SALA POLIVALENT A-1 
PASSADÍS A-2 
ZONA DIRECCIÓ A-3 
ZONA PROFESSORS A-4 
AULA 1 A-5 
AULA 2 A-6 
AULA 3 A-7 
AULA 4 A-8 
AULA 5 A-9 
AULA 6 A-10 
AULA 7 A-11 
AULA 8 A-12 
PORXOS I FAÇANA A-13 
PROJECTORS JARDÍ A-14 
FAÇANA POSTERIOR A-15 
LÍNIA DE FORÇA 1 (F1) A-16 
LÍNIA DE FORÇA 2 (F2) A-17 
ENDOLLS AULES 1-2-3-4 (F3) A-18 
ENDOLLS AULES 5-6-7-8 (F4) A-19 
ALIMENTACIÓ EXTRACTORS A-20 
CALEFACTOR SERVEI CUINA A-21 
CALEFACTOR SERVEI PROFESSORS A-22 
CALEFACTOR VESTIDORS A-23 
CLIMATITZACIÓ DIRECCIÓ A-24 
CLIMATITZACIÓ PSICÒLEG/A A-25 
CLIMATITZACIÓ SALA PROFESSORS A-26 
CENTRAL ALARMA A-27 
RENTADORA-ASSECADORA A-28 
MOTORS PERSIANES 1 A-29 

Q
U

A
D

R
E 

G
EN

ER
A

L 

MOTORS PERSIANES 2 A-30 

Taula 9-6. Denominació de les línies elèctriques principals de l’escola. 
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Descripció de la línia Denominació 

LÍNIA ENDOLLS 1 B-1 
LÍNIA ENDOLLS 2 B-2 
ENLLUMENAT B-3 
ENDOLLS TRIFÀSICS 1 B-4 
ENDOLLS TRIFÀSICS 2 B-5 
RENTAVAIXELLES B-6 
CAMPANA EXTRACTORA B-7 

SU
B

Q
U

A
D

R
E 

C
U

IN
A

 

IMPULSIÓ B-8 

Taula 9-7. Denominació de les línies elèctriques del subquadre de la cuina. 

 

 
Descripció de la línia Denominació 

GRUP HIDRÀULIC 1 C-1 
GRUP HIDRÀULIC 2 C-2 
GRUP HIDRÀULIC 3 C-3 
LÍNIA ENDOLLS C-4 
ENLLUMENAT C-5 
CALDERA C-6 SU

B
Q

. S
A

LA
 

C
A

LD
ER

ES
 

BOMBA CIRC. PRIMARI A.C.S. C-7 

Taula 9-8. Denominació de les línies elèctriques del subquadre de la sala de calderes. 

 

Descripció de la línia Denominació 

DERIVACIÓ INDIVIDUAL DI 
SUBQUADRE ASCENSOR A-B 
UNITAT D'EXTRACCIÓ A-1 
UNITAT D'EXTRACCIÓ A-2 
UNITAT IMPULSIÓ A-3 
VENTILACIÓ ESCALA A-4 
PORTA AUTOMÀTICA A-5 
BOMBA DESGUÀS A-6 
CENTRAL ALARMA A-7 
IL·LUMINACIÓ PERMANENT A-8 
LLUM EXTERIOR A-9 
LÍNIA 1 A-10 
LÍNIA 2 A-11 
IL·LUMINACIÓ TRASTERS A-12 
ENDOLL QUADRE A-13 

Taula 9-9. Denominació de les línies elèctriques del pàrquing. 



 

 

9.5.2 Taules resum dels càlculs de les seccions 

 
 
 

DENOMINACIÓ 
DE LA LÍNIA Simult. Pn (W)

Correcció 
engegada/ 

bobinat 
Pc (W) 

(Eq. 9-6) Un (V) cos φ 
In (A) 

càrrega 
(Eq. 9-7) 

Secció 
(mm2) 

In (A) 
conductor

Corr. 
Temp.

Corr. 
Agrup.

Corr. 
Risc 
expl. 

In (A) 
adm. Incàrrega < Inadm 

D. Ind. 100% 23.556 1,00 23.556 400 0,85 40,0 16 77,6 1 1 1,00 77,6 CORRECTE 
A-B 100% 8.700 1,25 10.875 400 0,85 18,5 10 50 1 0,75 0,85 31,9 CORRECTE 
A-1 100% 2.200 1,25 2.750 400 0,85 4,7 2,5 21 1 0,75 0,85 13,4 CORRECTE 
A-2 100% 2.200 1,25 2.750 400 0,85 4,7 2,5 21 1 0,75 0,85 13,4 CORRECTE TR

IF
À

SI
C

A
 

A-3 100% 3.000 1,25 3.750 400 0,85 6,4 2,5 21 1 0,75 0,85 13,4 CORRECTE 
A-4 100% 400 1,25 500 230 0,85 2,6 2,5 22 1 0,75 0,85 14,0 CORRECTE 
A-5 100% 1.000 1,25 1.250 230 0,85 6,4 2,5 22 1 0,75 0,85 14,0 CORRECTE 
A-6 100% 550 1,25 688 230 0,85 3,5 2,5 22 1 0,75 0,85 14,0 CORRECTE 
A-7 100% 100 1,00 100 230 0,85 0,5 1,5 16 1 0,75 0,85 10,2 CORRECTE 
A-8 100% 300 1,80 540 230 0,85 2,8 1,5 16 1 0,75 0,85 10,2 CORRECTE 
A-9 100% 350 1,80 630 230 0,85 3,2 1,5 16 1 0,75 0,85 10,2 CORRECTE 
A-10 100% 900 1,80 1.620 230 0,85 8,3 1,5 16 1 0,75 0,85 10,2 CORRECTE 
A-11 100% 900 1,80 1.620 230 0,85 8,3 1,5 16 1 0,75 0,85 10,2 CORRECTE 
A-12 100% 900 1,80 1.620 230 0,85 8,3 1,5 16 1 0,75 0,85 10,2 CORRECTE 

M
O

N
O

FÀ
SI

C
A

 

A-13 100% 2.000 1,25 2.500 230 0,85 12,8 2,5 22 1 1,00 0,85 18,7 CORRECTE 

Taula 9-10. Càlcul de les seccions dels conductors seguint el criteri del màxim corrent, al pàrquing. 
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S (mm2) 
c.d.t. Parcial 

real  
(Eq. 9-8 i Eq. 9-9)

c.d.t. Acumulada 
real DENOMINACIÓ DE 

LA LÍNIA L (m) Pc (W) 
(Eq. 9-6) Un (V)

F N T e (V)  e (%) e (V) e (%) 

c.d.t. 
acumulada 

permesa 
(%) 

c.d.t. Acum. real 
< c.d.t. Acum. 

permesa 

D. Ind. 14 23.556 400 16 16 - 0,92 0,23 0,92 0,23 1,5 CORRECTE 
A-B 75 10.875 400 10 10 10 3,64 0,91 4,56 1,14 6,5 CORRECTE 
A-1 75 2.750 400 2,5 2,5 2,5 3,68 0,92 4,60 1,15 6,5 CORRECTE 
A-2 75 2.750 400 2,5 2,5 2,5 3,68 0,92 4,60 1,15 6,5 CORRECTE TR

IF
À

SI
C

A
 

A-3 12 3.750 400 2,5 2,5 2,5 0,80 0,20 1,72 0,43 6,5 CORRECTE 
A-4 75 500 230 2,5 2,5 2,5 2,33 1,01 3,25 1,41 6,5 CORRECTE 
A-5 14 1.250 230 2,5 2,5 2,5 1,09 0,47 2,01 0,87 6,5 CORRECTE 
A-6 13 688 230 2,5 2,5 2,5 0,56 0,24 1,48 0,64 6,5 CORRECTE 
A-7 2 100 230 2,5 2,5 2,5 0,01 0,01 0,93 0,41 6,5 CORRECTE 
A-8 64 540 230 2,5 2,5 2,5 2,15 0,93 3,07 1,33 4,5 CORRECTE 
A-9 26 630 230 2,5 2,5 2,5 1,02 0,44 1,94 0,84 4,5 CORRECTE 
A-10 46 1.620 230 2,5 2,5 2,5 4,63 2,01 5,55 2,41 4,5 CORRECTE 
A-11 64 1.620 230 2,5 2,5 2,5 6,44 2,80 7,36 3,20 4,5 CORRECTE 
A-12 40 1.620 230 2,5 2,5 2,5 4,02 1,75 4,94 2,15 4,5 CORRECTE 

M
O

N
O

FÀ
SI

C
A

 

A-13 2 2.500 230 2,5 2,5 2,5 0,31 0,14 1,23 0,54 6,5 CORRECTE 

Taula 9-11. Càlcul de les seccions dels conductors seguint el criteri de la màxima caiguda de tensió, al pàrquing. 

 
 

 



 

 

 
DENOMINACIÓ DE 

LA LÍNIA Simult. Pn (W) Correcció 
engegada/bobinat

Pc (W)   
(Eq. 9-6) Un (V) cos φ 

In (A) 
càrrega  
(Eq. 9-7) 

Secció 
(mm2) 

In (A) 
conductor 

Corr. 
Temp. 

Corr. 
Agrup. 

In (A) 
adm. Incàrrega < Inadm 

DI 100% 37.101 1,00 37.101 400 0,85 63,0 25 84,0 1 1 84,0 CORRECTE 
A-B 75% 22.000 1,00 16.500 400 0,85 28,0 6 36,0 1 0,90 32,4 CORRECTE 

TR
IF

. 

A-C 85% 4.200 1,00 3.570 400 0,85 6,1 4 27,0 1 0,90 24,3 CORRECTE 
A-1 100% 1.000 1,80 1.800 230 0,85 9,2 2,5 17,5 1 0,85 14,9 CORRECTE 
A-2 100% 1.250 1,80 2.250 230 0,85 11,5 2,5 17,5 1 1,00 17,5 CORRECTE 
A-3 100% 600 1,80 1.080 230 0,85 5,5 2,5 17,5 1 0,85 14,9 CORRECTE 
A-4 100% 1.500 1,80 2.700 230 0,85 13,8 2,5 17,5 1 1,00 17,5 CORRECTE 
A-5 100% 1.200 1,80 2.160 230 0,85 11,0 2,5 17,5 1 1,00 17,5 CORRECTE 
A-6 100% 1.200 1,80 2.160 230 0,85 11,0 2,5 17,5 1 1,00 17,5 CORRECTE 
A-7 100% 1.000 1,80 1.800 230 0,85 9,2 2,5 17,5 1 0,90 15,8 CORRECTE 
A-8 100% 1.000 1,80 1.800 230 0,85 9,2 2,5 17,5 1 0,90 15,8 CORRECTE 
A-9 100% 1.000 1,80 1.800 230 0,85 9,2 2,5 17,5 1 0,90 15,8 CORRECTE 

A-10 100% 700 1,80 1.260 230 0,85 6,4 2,5 17,5 1 0,90 15,8 CORRECTE 
A-11 100% 700 1,80 1.260 230 0,85 6,4 2,5 17,5 1 0,90 15,8 CORRECTE 
A-12 100% 700 1,80 1.260 230 0,85 6,4 2,5 17,5 1 0,90 15,8 CORRECTE 
A-13 100% 1.000 1,80 1.800 230 0,85 9,2 2,5 22,0 1 0,90 19,8 CORRECTE 
A-14 100% 150 1,80 270 230 0,85 1,4 6 56,0 1 0,90 50,4 CORRECTE 
A-15 100% 1.000 1,80 1.800 230 0,85 9,2 6 56,0 1 0,90 50,4 CORRECTE 
A-16 100% 2.500 1,25 3.125 230 0,85 16,0 2,5 17,5 1 1,00 17,5 CORRECTE 
A-17 100% 2.500 1,25 3.125 230 0,85 16,0 2,5 17,5 1 1,00 17,5 CORRECTE 
A-18 100% 2.500 1,25 3.125 230 0,85 16,0 2,5 17,5 1 1,00 17,5 CORRECTE 
A-19 100% 2.500 1,25 3.125 230 0,85 16,0 2,5 17,5 1 1,00 17,5 CORRECTE 
A-20 100% 500 1,25 625 230 0,85 3,2 2,5 17,5 1 0,85 14,9 CORRECTE 
A-21 100% 2.000 1,25 2.500 230 0,85 12,8 2,5 17,5 1 1,00 17,5 CORRECTE 
A-22 100% 2.000 1,25 2.500 230 0,85 12,8 2,5 17,5 1 1,00 17,5 CORRECTE 
A-23 100% 2.000 1,25 2.500 230 0,85 12,8 2,5 17,5 1 1,00 17,5 CORRECTE 
A-24 100% 1.000 1,25 1.250 230 0,85 6,4 2,5 17,5 1 0,85 14,9 CORRECTE 
A-25 100% 1.000 1,25 1.250 230 0,85 6,4 2,5 17,5 1 0,85 14,9 CORRECTE 
A-26 100% 4.000 1,25 5.000 230 0,85 25,6 10 40,0 1 0,85 34,0 CORRECTE 
A-27 100% 200 1,25 250 230 0,85 1,3 1,5 13,0 1 1,00 13,0 CORRECTE 
A-28 100% 3.000 1,25 3.750 230 0,85 19,2 4 23,0 1 0,90 20,7 CORRECTE 
A-29 100% 2.000 1,25 2.500 230 0,85 12,8 2,5 17,5 1 0,95 16,6 CORRECTE 

M
O

N
O

FÀ
SI

C
A

 

A-30 100% 2.000 1,25 2.500 230 0,85 12,8 2,5 17,5 1 0,95 16,6 CORRECTE 

Taula 9-12. Càlcul de les seccions dels conductors seguint el criteri del màxim corrent, al quadre general de l’escola. 
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DENOMINACIÓ DE 
LA LÍNIA Simult. Pn (W) Correcció 

engegat/bobinats 
Pc (W) 

(Eq. 9-6) Un (V) cos φ 
In (A) 

càrrega 
(Eq. 9-7) 

Secció 
(mm²) 

In (A) 
conductor

Corr. 
Temp.

Corr. 
Agrup.

Corr. 
Risc 
expl. 

In (A) 
adm. Incàrrega < Inadm 

B-1 100% 2.500 1,00 2.500 230 0,85 12,8 2,5 21,0 1 1 0,85 17,9 CORRECTE 
B-2 100% 2.500 1,00 2.500 230 0,85 12,8 2,5 21,0 1 1 0,85 17,9 CORRECTE 

M
O

N
O

F.
 

B-3 100% 1.000 1,80 1.800 230 0,85 9,2 1,5 15,0 1 1 0,85 12,8 CORRECTE 
B-4 100% 3.000 1,25 3.750 400 0,85 6,4 2,5 17,5 1 1 0,85 14,9 CORRECTE 
B-5 100% 3.000 1,25 3.750 400 0,85 6,4 2,5 17,5 1 1 0,85 14,9 CORRECTE 
B-6 100% 5.500 1,25 6.875 400 0,85 11,7 2,5 17,5 1 1 0,85 14,9 CORRECTE 
B-7 100% 3.000 1,25 3.750 400 0,85 6,4 2,5 17,5 1 1 0,85 14,9 CORRECTE 

TR
IF

À
SI

C
A

 

B-8 100% 1.500 1,25 1.875 400 0,85 3,2 2,5 17,5 1 1 0,85 14,9 CORRECTE 

Taula 9-13. Càlcul de les seccions dels conductors seguint el criteri del màxim corrent, al subquadre de la cuina de l’escola. 

 
 
 

DENOMINACIÓ DE LA 
LÍNIA Simult. Pn (W) Correcció 

engegada/bobinat
Pc (W) 

(Eq. 9-6) Un (V) cos φ 
In (A) 

càrrega  
(Eq. 9-7) 

Secció 
(mm²) 

In (A) 
conductor

Corr. 
Temp.

Corr. 
Agrup.

Corr. 
Risc 
expl.

In (A) 
adm. Incàrrega < Inadm 

C-1 100% 500 1,25 625 230 0,85 3,20 2,5 18,5 1 0,9 0,85 14,2 CORRECTE 
C-2 100% 500 1,25 625 230 0,85 3,20 2,5 18,5 1 0,9 0,85 14,2 CORRECTE 
C-3 100% 500 1,25 625 230 0,85 3,20 2,5 18,5 1 0,9 0,85 14,2 CORRECTE 
C-4 100% 1.500 1,00 1.500 230 0,85 7,67 2,5 18,5 1 0,9 0,85 14,2 CORRECTE 
C-5 100% 200 1,80 360 230 0,85 1,84 1,5 13,5 1 0,9 0,85 10,3 CORRECTE 
C-6 100% 500 1,00 500 230 0,85 2,56 2,5 18,5 1 0,9 0,85 14,2 CORRECTE M

O
N

O
FÀ

SI
C

A
 

C-7 100% 500 1,25 625 230 0,85 3,20 2,5 18,5 1 0,9 0,85 14,2 CORRECTE 

Taula 9-14. Càlcul de les seccions dels conductors seguint el criteri del màxim corrent, al subquadre de la sala de calderes de l’escola. 

 
 



 

 

 
S (mm2) c.d.t. Parcial real 

(Eq. 9-8 i Eq. 9-9) c.d.t. Acumulada realDENOMINACIÓ DE LA 
LÍNIA L (m) Pc (W)     

(Eq. 9-6) Un (V) 
F N T e (V) e (%) e (V) e (%) 

c.d.t. acumulada 
permesa (%) 

c.d.t. Acum. real < 
c.d.t. Acum. permesa 

DI 45 37.101 400 25 16 - 2,98 0,75 2,98 0,75 1,5 CORRECTE 
A-B 24 16.500 400 6 6 6 2,95 0,74 5,93 1,48 2,0 CORRECTE 

TR
IF

. 
A-C 25 3.570 400 4 4 4 1,00 0,25 3,98 0,99 2,0 CORRECTE 
A-1 22 1.800 230 2,5 2,5 2,5 2,46 1,07 5,44 2,37 4,5 CORRECTE 
A-2 40 2.250 230 2,5 2,5 2,5 5,59 2,43 8,57 3,73 4,5 CORRECTE 
A-3 28 1.080 230 2,5 2,5 2,5 1,88 0,82 4,86 2,11 4,5 CORRECTE 
A-4 18 2.700 230 2,5 2,5 2,5 3,02 1,31 6,00 2,61 4,5 CORRECTE 
A-5 40 2.160 230 2,5 2,5 2,5 5,37 2,33 8,35 3,63 4,5 CORRECTE 
A-6 35 2.160 230 2,5 2,5 2,5 4,70 2,04 7,68 3,34 4,5 CORRECTE 
A-7 30 1.800 230 2,5 2,5 2,5 3,35 1,46 6,34 2,75 4,5 CORRECTE 
A-8 27 1.800 230 2,5 2,5 2,5 3,02 1,31 6,00 2,61 4,5 CORRECTE 
A-9 36 1.800 230 2,5 2,5 2,5 4,02 1,75 7,01 3,05 4,5 CORRECTE 

A-10 41 1.260 230 2,5 2,5 2,5 3,21 1,40 6,19 2,69 4,5 CORRECTE 
A-11 45 1.260 230 2,5 2,5 2,5 3,52 1,53 6,50 2,83 4,5 CORRECTE 
A-12 50 1.260 230 2,5 2,5 2,5 3,91 1,70 6,89 3,00 4,5 CORRECTE 
A-13 50 1.800 230 2,5 2,5 2,5 5,59 2,43 8,57 3,73 4,5 CORRECTE 
A-14 25 270 230 6 6 6 0,17 0,08 3,16 1,37 4,5 CORRECTE 
A-15 56 1.800 230 6 6 6 2,61 1,13 5,59 2,43 4,5 CORRECTE 
A-16 26 3.125 230 2,5 2,5 2,5 5,05 2,19 8,03 3,49 6,5 CORRECTE 
A-17 36 3.125 230 2,5 2,5 2,5 6,99 3,04 9,97 4,33 6,5 CORRECTE 
A-18 34 3.125 230 2,5 2,5 2,5 6,60 2,87 9,58 4,17 6,5 CORRECTE 
A-19 55 3.125 230 2,5 2,5 2,5 10,68 4,64 13,66 5,94 6,5 CORRECTE 
A-20 45 625 230 2,5 2,5 2,5 1,75 0,76 4,73 2,06 6,5 CORRECTE 
A-21 30 2.500 230 2,5 2,5 2,5 4,66 2,03 7,64 3,32 6,5 CORRECTE 
A-22 15 2.500 230 2,5 2,5 2,5 2,33 1,01 5,31 2,31 6,5 CORRECTE 
A-23 15 2.500 230 2,5 2,5 2,5 2,33 1,01 5,31 2,31 6,5 CORRECTE 
A-24 45 1.250 230 2,5 2,5 2,5 3,49 1,52 6,48 2,82 6,5 CORRECTE 
A-25 30 1.250 230 2,5 2,5 2,5 2,33 1,01 5,31 2,31 6,5 CORRECTE 
A-26 15 5.000 230 10 10 10 1,16 0,51 4,15 1,80 6,5 CORRECTE 
A-27 5 250 230 1,5 1,5 1,5 0,13 0,06 3,11 1,35 6,5 CORRECTE 
A-28 32 3.750 230 2,5 2,5 2,5 7,45 3,24 10,43 4,54 6,5 CORRECTE 
A-29 60 2.500 230 2,5 2,5 2,5 9,32 4,05 12,30 5,35 6,5 CORRECTE 

M
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O
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A-30 60 2.500 230 2,5 2,5 2,5 9,32 4,05 12,30 5,35 6,5 CORRECTE 

Taula 9-15. Càlcul de les seccions dels conductors seguint el criteri de la màxima caiguda de tensió, al quadre general de l’escola. 
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S (mm²) c.d.t. Parcial real 
(Eq. 9-8 i Eq. 9-9) c.d.t. Acumulada realDENOMINACIÓ DE 

LA LÍNIA L (m) Pc (W) 
(Eq. 9-6) Un (V) 

F N T e (V) e (%) e (V) e (%) 

c.d.t. acumulada 
permesa (%) 

c.d.t. Acum. real < 
c.d.t. Acum. permesa

B-1 14 2.500 230 2,5 2,5 2,5 2,17 0,95 8,10 3,52 6,5 CORRECTE 
B-2 17 2.500 230 2,5 2,5 2,5 2,64 1,15 8,57 3,72 6,5 CORRECTE 

M
O

N
O

F.
 

B-3 15 1.800 230 1,5 1,5 1,5 2,80 1,22 8,72 3,79 4,5 CORRECTE 
B-4 9 3.750 400 2,5 2,5 2,5 0,60 0,15 6,53 1,63 6,5 CORRECTE 
B-5 12 3.750 400 2,5 2,5 2,5 0,80 0,20 6,73 1,68 6,5 CORRECTE 
B-6 20 6.875 400 2,5 2,5 2,5 2,46 0,61 8,38 2,10 6,5 CORRECTE 
B-7 20 3.750 400 2,5 2,5 2,5 1,34 0,33 7,27 1,82 6,5 CORRECTE 

TR
IF

À
SI

C
A

 

B-8 15 1.875 400 2,5 2,5 2,5 0,50 0,13 6,43 1,61 6,5 CORRECTE 

Taula 9-16. Càlcul de les seccions dels conductors seguint el criteri de la màxima caiguda de tensió, al subquadre de la cuina de l’escola. 

 
 
 

S (mm²) c.d.t. Parcial real  
(Eq. 9-8 i Eq. 9-9) c.d.t. Acumulada realDENOMINACIÓ DE 

LA LÍNIA L (m) Pc (W) 
(Eq. 9-6) Un (V) 

F N T e (V) e (%) e (V) e (%) 

c.d.t. acumulada 
permesa (%) 

c.d.t. Acum. real < 
c.d.t. Acum. permesa

C-1 6 625 230 2,5 2,5 2,5 0,23 0,10 4,21 1,83 6,5 CORRECTE 
C-2 5 625 230 2,5 2,5 2,5 0,19 0,08 4,17 1,81 6,5 CORRECTE 
C-3 4 625 230 2,5 2,5 2,5 0,16 0,07 4,13 1,80 6,5 CORRECTE 
C-4 9 1.500 230 2,5 2,5 2,5 0,84 0,36 4,82 2,09 4,5 CORRECTE 
C-5 7 360 230 1,5 1,5 1,5 0,26 0,11 4,24 1,84 6,5 CORRECTE 
C-6 9 500 230 2,5 2,5 2,5 0,28 0,12 4,26 1,85 6,5 CORRECTE M

O
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O
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C-7 6 625 230 2,5 2,5 2,5 0,23 0,10 4,21 1,83 6,5 CORRECTE 

Taula 9-17. Càlcul de les seccions dels conductors seguint el criteri de la màxima caiguda de tensió, al subquadre de la sala de calderes de l’escola. 
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9.5.3 Proteccions front curtcircuits 

El càlcul de la corrent de curtcircuit és necessari per al dimensionament de les 

proteccions de capçalera de la instal·lació. Degut a que el centre de transformació de la 

Companyia Elèctrica està ubicat al mateix recinte on es realitzaran les activitats, no és 

possible determinar la corrent de curtcircuit de la instal·lació seguint els criteris de la “Guia 

tècnica d’aplicació – càlcul de corrents de curtcircuit” publicada pel Ministeri de Ciència i 

Tecnologia [Ref. 3], ja que així està disposat.  

Càlculs alternatius realitzats: 

En el seu defecte, s’ha utilitzat un procediment de càlcul, en el que es tenen en 

compte les característiques del transformador i les impedàncies de les línies aigües avall 

d’aquest. S’ha considerant menystenible la impedància de curtcircuit de la xarxa que 

alimenta el transformador de mitja tensió, fet que majora lleugerament els càlculs. 

A
V

VA

V

SnIcc
cc

màx 4,527.11

100
77,44203

000.400

100
3

≈
⋅⋅

=
⋅⋅

=
ε

 

Eq. 9-10. Corrent màxima que és pot assolir en borns de secundari del transformador del C.T. 

Essent: 
Icc: Intensitat de curtcircuit. 

Sn: Potència aparent nominal. 

V: Tensió nominal del transformador. 

εcc: Tensió de curtcircuit percentual. 

Si es realitza el mateix càlcul considerant la impedància del transformador i les de les 

línies aigües avall d’aquest, s’obté: 

Expressions utilitzades: 

S
LRMonofàsica ⋅⋅= ρ2       

S
LRTrifàsica ⋅= ρ       

N

Ncc
dorTransforma S

UX
2

100
(%)

⋅=
ε

 

Eq. 9-11. Càlcul de les resistències dels conductors i la reactància del transformador. 

)(22 tcurtcircuideladaltaigüessimpedàncielesdeSumatoriXRZacum ∑∑ +=  

Eq. 9-12. Càlcul de la impedància total conjunta. 



Instal lació elèctrica del pàrquing i l’escola bressol  Pàg. 69 
 
 
  

   

 
UPC-ETSEIB 

Essent: 
R: Resistència en (Ω). 

X: Reactància en (Ω). 

Z: Impedància acumulada en (Ω). 

ρ: Resistivitat (Al=0,0286 mmm /2⋅Ω ; Cu=0,0172 mmm /2⋅Ω ). 

L: Longitud en (m). 

S: Secció en (mm2). 

U: Tensió nominal en (V). 

S: Potència aparent nominal en (VA) 

εcc: Tensió de curtcircuit percentual. 

acum
Monofàsica Z

UIcc =                 
acum

Trifàsica Z
UIcc
⋅

=
3

 

Eq. 9-13. Càlcul de les corrents de curtcircuit de les línies. 

Essent: 
Icc: Corrent de curtcircuit (A) 

Z: Impedància acumulada en (Ω). 

U: Tensió nominal en (V). 

9.5.3.1 Taula resum dels càlculs de les corrents de curtcircuit 

9.5.3.1.1 Pàrquing 

 TRAM DE LÍNIA L (m) S (mm2) R (Ω)  
(Eq. 9-11) 

Zacum (Ω) 
(Eq. 9-12) 

Icc (kA)  
(Eq. 9-13) 

CT-CGP 10 240 0,0012 0,0211 10,96 
LGA 2 50 0,0007 0,0211 10,93 
DI 14 16 0,0151 0,0270 8,55 

A-B 75 10 0,1290 0,1474 1,57 
A-1 75 2,5 0,5160 0,5333 0,43 
A-2 75 2,5 0,5160 0,5333 0,43 

TR
IF

À
SI

C
 

A-3 12 2,5 0,0826 0,1017 2,27 
A-4 75 2,5 1,0320 1,0667 0,22 
A-5 14 2,5 0,1926 0,2304 1,00 
A-6 13 2,5 0,1789 0,2169 1,06 
A-7 2 2,5 0,0275 0,0744 3,09 
A-8 64 2,5 0,8806 0,9155 0,25 
A-9 26 2,5 0,3578 0,3939 0,58 

A-10 46 2,5 0,6330 0,6681 0,34 
A-11 64 2,5 0,8806 0,9155 0,25 
A-12 40 2,5 0,5504 0,5858 0,39 

M
O

N
O
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A-13 2 2,5 0,0275 0,0744 3,09 

Taula 9-18. Càlcul de les corrents de curtcircuit del pàrquing. 
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L’interruptor de control de potència (ICP) i l’interruptor general automàtic (IGA), seran 

de tall omnipolar i de 16 i 10 kA de poder de tall, respectivament. La resta de les 

proteccions, tindran un poder de tall mínim de 4,5 kA, seguin els criteris del punt 1.3 de la 

ITC-BT-17. 

9.5.3.1.2 Escola bressol 

 TRAM DE LÍNIA L (m) S (mm2) R (Ω) 
(Eq.  11) 

Zacum (Ω) 
(Eq.  12) 

Icc (kA) 
(Eq.  13) 

CT-CGP 10 240 0,001 0,021 10,96 
LGA 2 50 0,001 0,021 10,93 
DI 45 25 0,031 0,039 5,92 
A-B 24 6 0,069 0,104 2,22 

TR
IF

À
SI

C
A

 

A-C 25 4 0,108 0,142 1,63 
A-1 22 2,5 0,303 0,336 0,68 
A-2 40 2,5 0,550 0,584 0,39 
A-3 28 2,5 0,385 0,419 0,55 
A-4 18 2,5 0,248 0,281 0,82 
A-5 40 2,5 0,550 0,584 0,39 
A-6 35 2,5 0,482 0,515 0,45 
A-7 30 2,5 0,413 0,446 0,52 
A-8 27 2,5 0,372 0,405 0,57 
A-9 36 2,5 0,495 0,529 0,44 
A-10 41 2,5 0,564 0,597 0,39 
A-11 45 2,5 0,619 0,652 0,35 
A-12 50 2,5 0,688 0,721 0,32 
A-13 50 2,5 0,688 0,721 0,32 
A-14 25 6 0,143 0,177 1,30 
A-15 56 6 0,321 0,355 0,65 
A-16 26 2,5 0,358 0,391 0,59 
A-17 36 2,5 0,495 0,529 0,44 
A-18 34 2,5 0,468 0,501 0,46 
A-19 55 2,5 0,757 0,790 0,29 
A-20 45 2,5 0,619 0,652 0,35 
A-21 30 2,5 0,413 0,446 0,52 
A-22 15 2,5 0,206 0,240 0,96 
A-23 15 2,5 0,206 0,240 0,96 
A-24 45 2,5 0,619 0,652 0,35 
A-25 30 2,5 0,413 0,446 0,52 
A-26 15 10 0,052 0,087 2,64 
A-27 5 1,5 0,115 0,149 1,54 
A-28 32 2,5 0,440 0,474 0,49 
A-29 60 2,5 0,826 0,859 0,27 

M
O
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O
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A-30 60 2,5 0,826 0,859 0,27 

Taula 9-19. Càlcul de les corrents de curtcircuit de l’escola bressol. 

L’interruptor de control de potència (ICP) i l’interruptor general automàtic (IGA), seran 

de tall omnipolar i de 16 i 6 kA de poder de tall, respectivament. La resta de les proteccions, 
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tant del quadre principal com dels subquadres, tindran un poder de tall mínim de 4,5 kA, 

seguin els criteris del punt 1.3 de la ITC-BT-17. 

Es pot veure que el resultat obtingut mitjançant Eq. 9-10 i l’obtingut considerant les 

impedàncies de la xarxa és molt similar, tant en el cas del pàrquing com en el de l’escola. El 

poder de tall del ICP seleccionat és superior a l’obtingut mitjançant els dos mètodes de 

càlcul, assegurant d’aquesta manera la protecció de les instal·lacions contra curtcircuits. 

9.5.4 Criteri de selecció de les proteccions 

El criteri de selecció de les proteccions magnetotèrmiques es pot veure a la 

inequació següent. En tot cas, les proteccions han de deixar circular el corrent nominal de 

les càrregues, però han d’impedir corrents que puguin afectar als conductors.  

CableoteccióCàrrega III ≤≤ Pr              (Eq. 9-14) 

Criteri de selecció de les proteccions. 

Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels circuits interiors 

seran de tall omnipolar. Les corbes vàlides dels interruptors automàtics, són: 

CORBA B   IMAG = 5·In 

CORBA C   IMAG = 10·In 

CORBA D i MA  IMAG = 20·In 

La selectivitat dels interruptors diferencials respondrà a l’assenyalat a la instrucció 

ITC-BT-25, i serà de 30 mA per als circuits d’enllumenat i 300 mA per als circuits fixes 

d’alimentació de motors. 

9.6 Instal·ladors autoritzats 

La instal·lació serà efectuada per instal·ladors autoritzats. La seva execució comptarà 

amb la direcció d'un tècnic titulat competent. En finalitzar l’execució de la instal·lació, 

l'instal·lador realitzarà les verificacions que resultin oportunes segons la ITC-BT-05 i totes les 

que determini la direcció de l'obra. Finalitzada aquesta, l'instal·lador haurà d'emetre un 

certificat de la instal·lació, segons el model establert per l'Administració. 
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10 Instal·lació de gas natural de l’escola 

10.1 Característiques del Gas 

El combustible a utilitzar en la instal·lació és el gas natural, sent les seves principals 

característiques les detallades a continuació: 

EMPRESA SUBMINISTRADORA: 

GAS NATURAL 
Components (percentatge en volum): 
- Metà (CH4): 85,2% 
- Età (C2H6): 13,6% 
- Hidrocarburs superiors: 0,4% 
- Nitrogen: 0,8% 

FAMÍLIA: El GAS NATURAL pertany a la 2ª  Família

PODER CALORÍFIC INFERIOR   

(PCI): 
9.500 kcal/m3 – 11,05 kWh/m3 

PODER CALORÍFIC SUPERIOR 

(PCS): 
10.500 kcal/m3 – 12,21 kWh/m3 

ÍNDEX DE WOBBE: 13.065 kcal/m3 

HUMITAT: NO TÉ HUMITAT 

DENSITAT RELATIVA: 0,62 

PRESSIÓ DE GARANTIA 180 mm c.d.a. 

PRESSIÓ DE DISTRIBUCIÓ: MITJA PRESSIÓ - B (0,4-4 bar) 

Taula 10-1. Resum de les característiques principals del gas natural. 

10.2 Característiques de la instal·lació 

La instal·lació començarà al regulador de pressió situat a un armari d’obra construït 

per tal efecte a la façana de l’edifici. Tot seguit, s’instal·larà el comptador i des d’aquí i amb 

tub de coure, s’iniciarà la instal·lació fins als centres de consum. 

10.2.1 Escomesa  

L’escomesa serà realitzada per part de la companyia subministradora del gas.  
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10.2.2 Aparells consumidors de gas. Cabal nominal de la instal·lació 

Els aparells consumidors de la instal·lació són els següents (Potència absorbida): 

- Una fregidora amb una potència de: 24,4 kW. 

- Una marmita amb una potència de: 26,5 kW. 

- Una cuina amb una potència de: 68 kW. 

- Una caldera amb una potència de: 134 kW. 

Tots els aparells hauran d’anar acompanyats d’un llibre on figuraran, a més de les 

d’instruccions de funcionament, les referents a la seva instal·lació. 

El cabal nominal de cada aparell de gas es calcularà, segons la següent expressió: 

PCS
CCQn =          (Eq. 10-1) 

Càlcul del cabal nominal. 

On: 

Qn: Cabal nominal de cada aparell a gas expressat en m3/h. 

CC: Consum calorífic de cada aparell de gas, referit al PCS i expressat en kW. 

PCS: Poder calorífic superior del gas expressat en kWh/m3. 

Consumidor Potència kW Cabal m3/h 
(Eq. 10-1) 

Fregidora 24,4 2,00 
Marmita 26,5 2,17 
Cuina 68 5,57 
Caldera a gas 134 10,97 
TOTAL 252,9 20,71 

Taula 10-2. Resum dels receptors i cabal absorbit. 

10.2.3 Armari de regulació 

L’armari de regulació allotja el conjunt de regulació. El conjunt de regulació, està 

format pel regulador de pressió i els elements i accessoris que acompanyen al mateix, com 

són el filtre, les claus de pas, les preses de pressió, les canonades de connexió i les vàlvules 

de seguretat. 

Tenint en compte el cabal nominal de la instal·lació abans calculat, s’instal·larà un 

armari de regulació A-25. Aquest permet l’entrada en mitja pressió B, i la sortida en mitja 

pressió A i baixa. El seu cabal nominal és de 25 m3/h. 
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10.2.4 Comptador 

S’instal·larà un comptador, just després del regulador, capaç de proporcionar-nos el 

cabal necessari per al funcionament simultani de tots els aparells consumidors.  

Aquest comptador es col·locarà al mateix armari del regulador, serà de tipus sec i de 

les següents característiques: 

Model G-16 
Cabal màxim m3/h 25 

Taula 10-3. Seleció del comptador de la instal·lació. 

Com es pot comprovar el cabal màxim que pot subministrar el comptador és superior 

a les necessitats màximes de la instal·lació. 

10.2.5 Claus de tall 

Les claus de tall del gas seran del tipus mascle cònic amb fons i estaran degudament 

homologades. Existirà una clau de pas a l’entrada del comptador. També disposaran de clau 

de pas cadascun dels ramals que alimentin els aparells consumidors. Totes les claus seran 

de fàcil accés, amb la finalitat de poder tallar ràpidament el pas del gas en cas de necessitat. 

Les unions mecàniques dels accessoris seran del tipus metall-metall, aconseguint-se la seva 

estanquitat mitjançant un anell metàl·lic de pressió. 

10.2.6 Clau d’abonat 

La clau d’abonat serà de les següents característiques: 

- Tipus: tancada ràpida (1/4 de volta), precintable i bloquejable. 

- Material: Aliatge de coure. 

- Pressió nominal: PN-5 com a mínim. 

10.2.7 Vàlvula electromagnètica 

S’instal·larà una vàlvula electromagnètica a l’entrada de la sala de calderes i un altre 

a l’entrada de la cuina. Aquestes vàlvules estaran connectades a la central de detecció de 

fuites de gas i a la central d’incendis, de forma que es tallaria el pas del gas, en cas que es 

produís algun tipus d’alarma. 
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10.3 Característiques de la sala de calderes 

Segons allò indicar a la norma: UNE 60-601-93 Instal·lacions de calderes a gas per a 

calefacció i/o aigua calenta, la sala de calderes tindrà les següents característiques: 

 El local destinat a allotjar la caldera serà d’ús exclusiu per a aquesta 

instal·lació. 

 La protecció estructural contra el foc, serà la indicada a la NBE-CPI-96 

per a recintes de risc especial. Tenint present que la potència nominal 

absorbida per la caldera és de 134 kW, es considera un risc baix i les 

característiques mínimes pel que fa a resistència i estabilitat al foc, seran: 

RF-90 i EF-90, respectivament. L’edifici està construït amb un forjat de 

formigó armat de 30 cm de gruix (RF-120), els pilars són de formigó armat 

amb un recobriment mínim dels rodons de 3 cm (RF-120) i els tancaments 

són de totxo massís de 15 cm arrebossat (RF-180). 

 La porta d’accés a la sala de calderes serà RF-60. 

 Les dimensions mínimes d’almenys un dels accessos serà de 0,80 m 

d’amplada i 2 m d’alçada. Les portes de la sala de calderes s’obriran en el 

sentit de la sortida. 

 Els tancaments del recinte tindran un element constructiu de superfície 

no inferior 1 m², de baixa resistència mecànica, que condueixi directament 

a l’exterior. 

 A l’exterior de la porta i en un lloc visible, es col·locarà un rètol amb la 

següent inscripció: 

CALDERA A GAS 
PROHIBIDA L’ENTRADA A TOTA PERSONA ALIENA AL SERVEI 

 La caldera estarà situada a més d’1 m de la porta i mantindrà una 

distància mínima de 0,5 m amb la resta de les parets de la cambra. 

10.4 Ventilació 

La ventilació complirà allò indicat a les diferents normatives de gas i al RITE, prenent 

sempre la més desfavorable. 

10.4.1 Ventilació inferior de la cuina i la sala de calderes 

La secció lliure de l’entrada d’aire haurà de ser de 5 cm² per cada kW de potència 

nominal instal·lada. Aquesta ventilació comunicarà directament amb l’exterior. La seva part 

més baixa no estarà situada a més de 20 cm per damunt del nivell del terra. 
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PSVi ×≥ 5               (Eq. 10-2) 

Càlcul de la superfície de ventilació inferior. 

On: 

SVi: És la superfície de ventilació inferior. 

P: És la potència total dels receptors de la sala. 

Cuina: 
La potència total instal·lada a la cuina és de 118,9 kW, per tant la superfície mínima 

de ventilació serà (Eq. 10-2): 
25,59459,118 cmSVi =×≥  

Sala de calderes: 
La potència total instal·lada a la sala de calderes és de 134 kW, per tant la superfície 

mínima de ventilació serà (Eq. 10-2): 
26705134 cmSVi =×≥  

10.4.2 Ventilació superior de la cuina i la sala de calderes 

Aquesta ventilació comunicarà directament amb l’exterior, la seva part més alta no 

estarà situada a més de 10 cm del sostre de la sala, i la seva superfície vindrà determinada 

per l’expressió: 

SSVs ×≥ 10           (Eq. 10-3) 
Càlcul de la superfície de ventilació superior. 

On: 

SVs: És la superfície de ventilació superior. 

S: És la superfície de la sala. 

Cuina: 
La superfície de la cuina és de 56,41 m², per tant, la superfície mínima de ventilació 

serà (Eq. 10-3): 
21,56441,5610 cmSVs =×≥  

Sala de calderes: 
La superfície de la sala de calderes és de 11,52 m², per tant, la superfície mínima de 

ventilació serà (Eq. 10-3): 
22,11552,1110 cmSVs =×≥  
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Totes les ventilacions, tant inferiors com superiors tindran unes dimensions de 30 x 

30 cm. Aquestes dimensions donen una superfície de 900 cm². Considerant que les reixes 

fan perdre una superfície del 25%, resulta una superfície útil final de 675 cm², superior a les 

mínimes reglamentàries. 

10.5 Evacuació dels productes de la combustió 

Per a l’evacuació dels fums i vapors produïts pel funcionament dels diferents aparells 

de la cuina i la sala de calderes, es disposarà d’una campana extractora i una xemeneia, 

respectivament, connectades a un conducte que sobresortirà per la coberta de l’edifici fins a 

l’alçada reglamentària. 

10.6 Dimensionat de les canonades i característiques principals 

10.6.1 Consideracions inicials 

En les instal·lacions de gasos canalitzats s’ha de considerar que des del punt de 

subministrament, fins al punt més llunyà de la instal·lació, no pot haver-hi una pèrdua de 

càrrega superior a 20 mm c.d.a. 

El comptador de gas suposa, per ell mateix, una pèrdua de 7 mm c.d.a., per tant, les 

canonades hauran de ser dimensionades, perquè existeixi, com a màxim, una pèrdua de 

càrrega de 13 mm c.d.a., comptada des del punt de subministrament, fins al punt de consum 

més llunyà. 

Per al càlcul, les distàncies reals hauran d’incrementar-se en un 20%, amb la finalitat 

de cobrir les pèrdues de càrrega dels accessoris i els canvis de direcció de les canonades. 

 El dimensionat de les canonades es calcularà amb un coeficient de simultaneïtat 1.  

10.6.2 Càlculs realitzats 

A continuació, s’exposaran els càlculs justificatius de les canalitzacions i els cabals 

que són necessaris pel perfecte funcionament dels aparells consumidors, d’acord amb l’ús 

previst i amb la norma UNE 60.620. 
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El càlcul de les canonades es realitzarà amb la següent fórmula:  
82,482,1000.232 −××××= DQLSPp E              (Eq. 10-4) 

Fórmula simplificada de Renouard. 

On: 

Pp: és la pèrdua de pressió del tram en mm c.d.a. 

S: és la densitat relativa. 

LE: és la longitud equivalent del tram en m. 

Q: és el cabal en m3/h. 

D: és el diàmetre interior del conducte en mm. 

Cal destacar, que la fórmula anterior només és vàlida sempre que es compleixi la 

limitació per velocitat. Una velocitat elevada produeix sorolls molests en les instal·lacions, 

que poden transmetre’s a tot el conjunt de la sala. Per evitar aquest fenomen es limitarà 

aquesta a 20 m/s. La fórmula per determinar la velocitat és: 

2354
DP
ZQV

⋅
⋅

⋅=                (Eq. 10-5) 

Càlcul de la velocitat. 

On: 

V: és la velocitat del gas en m/s. 

Q: és el cabal en m3/h. 

Z: és el factor de compressibilitat del gas. És igual a 1 per a pressions 

inferiors a 5 kg/cm². 

P: és la pressió absoluta al final del tram en bar. 

D: és el diàmetre interior de la conducció en mm. 

Taula resum de càlculs: 

Punt Consum 
01 Caldera a gas 
02 Fregidora 
03 Cuina 
04 Marmita 

Taula 10-4. Denominació dels punts de consum. 
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TRAM CABAL 
(m3/h) CANONADA 

DIÀMETRE 
INTERIOR 

(mm) 
LONG. 

(m) 
LONG. 

EQUIVAL. 
(m) 

PÈRDUA 
CÀRREGA 
(mm c.d.a.) 
(Eq. 10-4) 

PÈRDUA  
CÀRREGA 

ACUM       
(mm c.d.a.) 

VELOCITAT
(m/seg)   

(Eq. 10-5) 

A-B 20,71 Cu 51x54 51 13,70 16,44 3,457 3,457 2,76 
B-01 10,97 Cu 33x35 33 4,45 5,34 2,881 6,339 3,50 
B-C 9,74 Cu 40x42 40 18,35 22,02 3,782 7,239 2,11 
C-02 2,00 Cu 20x22 20 1,00 1,20 0,326 7,565 1,73 
C-D 7,74 Cu 33x35 33 1,00 1,20 0,343 7,582 2,47 
D-03 5,57 Cu 20x22 20 1,00 1,20 2,105 9,687 4,83 
D-04 2,17 Cu 20x22 20 1,00 1,20 0,379 7,961 1,88 

Taula 10-5. Justificació de les seccions de les canonades. 

S’observa que en tots els trams la velocitat és inferior a 20 m/s, per tant, es pot 

considerar com a correcte el dimensionat de les canonades. 

10.6.3 Característiques de les canonades  

Les canonades seran de materials que no siguin atacables pel gas, ni pels agents 

exteriors amb que estiguin en contracte. En cas que fos necessari, es protegiran amb un 

recobriment adequat. Els gruixos de les canonades hauran de ser els mínims necessaris per 

tal de poder complir les condicions de les proves de pressió corresponents a aquest tipus 

d’instal·lació, i a més, assegurar la suficient resistència mecànica. Les canonades que 

puguin estar exposades a xocs, seran d’un material resistent a ells, o estaran protegides per 

un dispositiu adequat. Les canonades es pintaran de groc, totalment o amb una franja cada 

2 m. 

Com a norma general, i pels gasos de la primera i la segona família, s’utilitzarà tub 

d’acer amb unions soldades o tub de coure amb soldadura forta per capil·laritat. 

10.6.4 Unions, juntes i accessoris  

Les unions dels tubs entre si, i d’aquests amb els accessoris, s’efectuaran d’acord 

amb el seu material i de forma que l’execució de les operacions es porti a terme de tal 

manera que, ni el pas dels temps, ni dels diferents tipus de gasos, arribin a provocar 

pèrdues d’estanquitat en les unions. 

Tant sols s’instal·laran accessoris degudament homologats. 

10.6.5 Muntatge de les canonades  

Quan s’hagin de traspassar murs o parets, es col·locaran els corresponents 

passamurs. No hi haurà cap canonada que passi per sota de l’edifici. 
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La distància mínima de les canonades de gas amb d’altres instal·lacions amb traçat 

paral·lel, serà de 40 cm i de 20 cm quan es produeixi algun encreuament. El muntatge de la 

xarxa de canonades el farà una empresa instal·ladora autoritzada, que disposarà del 

personal adequat per a la seva execució. 

10.7 Assaigs i verificacions 

Abans de procedir al subministrament del gas es portaran a terme les següents 

proves. 

10.7.1 Prova d’estanquitat 

Aquesta prova s'haurà de realitzar als conjunts de canonades fixes sotmeses a una 

mateixa pressió, ja siguin anteriors o posteriors al comptador, i amb un manòmetre que 

tingui la suficient precisió. Aquest assaig s’efectuarà amb aire o gas inert, i només l’empresa 

subministradora estarà facultada per a realitzar-lo amb el gas a subministrar. Queda 

totalment prohibida la utilització de qualsevol altre tipus de gas. 

S’inicia, omplint la instal·lació i estabilitzant el conjunt a la pressió màxima de servei. 

Un cop fet això, es tanquen totes les claus dels punts de consum i es desconnecta la font 

d’alimentació. Passat el temps necessari per a l’estabilització del conjunt, s’efectuarà la 

primera lectura i es començarà a comptar el temps de l’assaig. Quan la prova es faci amb 

aire, gas inert o gas distribuït, es considerarà com a satisfactòria si no s’ha observat caiguda 

en la lectura del manòmetre després de: 

- 10 minuts, si la longitud de canonada és inferior a 10 m. 

- 15 minuts, si la longitud de canonada és superior a 15 m. 

Totes les unions es revisaran en les mateixes condicions que les canonades i al 

mateix temps que elles. Durant l’assaig s’aniran maniobrant les claus intermèdies per tal de 

comprovar la seva estanquitat, tant en la posició de tancat com en la d’obert. La prova 

d’estanquitat es completarà comprovant amb aigua sabonosa o producte similar, totes les 

juntes i accessoris de la instal·lació. 

10.7.2 Verificació dels aparells instal·lats 

L’instal·lador haurà de procedir a la verificació dels aparells consumidors, un cop es 

trobin en condicions de funcionament i connectats a la xarxa de distribució. Quan es tracti de 

calderes d’aigua calenta, aquestes hauran d’estar en règim de funcionament amb el circuit  

d’aigua. Si es tracta d’instal·lacions de calefacció per aire calent, els circuits hauran d’estar 

en funcionament al realitzar la verificació. 
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Es comprovarà que les condicions per assegurar la ventilació dels locals, i 

l’evacuació dels gasos de la combustió siguin correctes. Es verificarà que els aparells 

instal·lats correspongui al tipus de gas del qual se servirà la instal·lació. Es procedirà a la 

regulació de les flames dels pilots i/o les del cremador o cremadors, verificant-se a més, el 

funcionament de tots els dispositius complementaris com: claus de pas i dispositius de 

seguretat i regulació. 

En cas que es modifiqui la ubicació d’algun aparell consumidor, abans de procedir a 

la seva posada en servei, es realitzarà una nova verificació del mateix i de la seva 

instal·lació. Quan una caldera d’aigua calenta, un generador d’aire calent, etc. sigui posat en 

servei, es comprovarà que el cabal de gas subministrat correspon al necessari per a la seva 

potència calorífica nominal. 

Està prohibit, a excepció dels casos previstos en les instruccions de posada en servei 

i a punt, la intervenció en els purgadors integrats en els aparells, el calibrat dels injectors i 

dels cremadors, i en general, la modificació de forma o dimensions de qualsevol peça que 

influeixi sobre el rendiment tèrmic de l’aparell. Aquestes operacions tant sols podran ser 

efectuades per personal autoritzat, pels fabricants dels aparells o per l’empresa 

subministradora del gas. 

10.7.3 Precaucions durant els assaigs amb gas 

Durant la realització dels assaigs es prendran les següents precaucions: 

 Les fuites es comprovaran mitjançant l’aplicació d’aigua sabonosa o 

producte similar. 

 No es podrà fumar durant la realització de l’assaig. 

 No ha d’haver-hi cap tipus de flama, aparell que produeixi guspires, ni focus 

calents a l’interior dels locals on s’efectuïn els assaigs, durant la seva 

realització. 

 En cas que hi hagués fuites, un cop localitzades, es procedirà a la seva 

reparació, per la qual cosa es prendran totes les mesures necessàries de 

seguretat, entre les que figura com a principal, la de buidar la instal·lació i 

purgar-la amb aire o gas inert. 
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11 Instal·lació de climatització i producció d’ACS 

11.1 Programa de funcionament i horari 

L'edifici que estem climatitzant té caràcter docent, per tant, cal considerar que la seva 

utilització es farà d’acord amb un programa on els horaris i l’ocupació per part de les 

persones serà coherent amb l’ús del mateix. 

L’activitat és desenvoluparà des de les  8:00 del matí fins a les 17:00 de la tarda de 

dilluns a divendres. 

11.2 Descripció dels tancaments 

La descripció de les característiques dels tancaments queda reflectida en l’apartat 

corresponent de càlculs de la memòria, on es justifiquen els valors dels diferents coeficients 

de transmissió de calor dels tancaments de l’edifici. 

11.3 Condicions de l’edifici 

11.3.1 Condicions exteriors 

Els valors adoptats com a condicions exteriors de càlcul en aquest projecte s’han 

obtingut de la Norma UNE 100001-85, en el relatiu a les temperatures i considerant les 

variacions horàries i mensuals de les mateixes d’acord amb UNE 100014. Els valors de la 

radiació solar sobre les superfícies de l’edifici han estat obtinguts de dades facilitades per 

l’ICAEN (Institut Català de l’Energia) i l’Institut Català de Meteorologia. 

L’edifici està situat a Sant Joan Despí a 41º latitud Nord i 100 m sobre el nivell del 

mar. La humitat relativa a considerar serà del 70%. 

Condicions d’Estiu: 
La temperatura exterior de disseny d’estiu és de 31ºC. Segons les dades 

climatològiques obtingudes a la UNE 100001.  

Condicions d’Hivern: 
La temperatura exterior de disseny d’hivern és de 0ºC. Segons les dades 

climatològiques obtingudes en UNE 100001. 
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11.3.2 Condicions interiors 

Les condicions interiors de disseny i els nivells de ventilació es fixaran en funció de 

l’activitat a desenvolupar pels ocupants del local i estaran d’acord amb allò indicat en la ITE 

02.2.1. La temperatura interior de disseny serà de 20ºC a l’hivern i de 24ºC a l’estiu. 

11.3.3 Temperatura de l’aigua de calefacció 

Temperatura d'impulsió 80ºC 
Temperatura de retorn 65ºC 
Salt tèrmic previst 15ºC 
Temperatura mitja 77,5ºC 

Taula 11-1. Temperatures de disseny a considerar en la instal·lació de calefacció. 

11.4 Descripció de la instal·lació de climatització 

Degut a les característiques d'ús de l'edifici i al seu horari de funcionament s'opta per 

calefactar-lo. Tan sols es preveu la instal·lació de climatització a les sales de professors i als 

despatxos. 

El sistema emprat per a la calefacció és el convencional caldera-radiador per aigua 

calenta. A les aules i espais diferenciats s'ha col·locat un termòstat que permet regular les 

condicions de cada zona. S’han creat tres circuits de tipus bitubular, formats per dues 

canonades principals, una d’anada i una altra de tornada, on s’han connectat els emissors 

(radiadors). Els radiadors instal·lats són d’alumini de la marca RUNTAL, i el nombre 

d’elements i dimensions, és variable en funció de la superfície de les dependències a 

calefactar. Els trams principals d’anada i tornada, s’han realitzat amb tub de polietilè reticulat 

de 35 mm², i els baixants als emissors amb tub de 16 mm². El citat tub està homologat, 

segons norma UNE-53.381. Les canonades estaran aïllades, segons allò especificat a la 

norma UNE 100171 i d’altres normatives que li siguin d’aplicació, segons allò disposat a la 

ITE 04.6. La climatització de la sala de professors i dels dos despatxos (direcció i psicòleg/a) 

es realitzarà amb equips autònoms partits de tipus cassette.  

Les característiques de tots aquests aparells, així com la seva ubicació queda 

reflectida en els plànols adjunts. 

11.5 Descripció de la instal·lació de producció d’ACS 

La instal·lació d’aigua calenta sanitària, estarà d’acord amb allò disposat al RITE i a 

la norma UNE 100-030-94, i funcionarà amb l’aportació calorífica d’una instal·lació de 

plaques solars tèrmiques dimensionades pel consum de la instal·lació. El sistema 
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convencional de suport serà la mateixa caldera de la calefacció. És disposarà d’un 

acumulador de 750 l.   

11.6 Característiques de la instal·lació de calefacció 

11.6.1 Element productor de calor 

La instal·lació està formada per una caldera marca ACV model COMPACT A 150, 

amb una potència nominal útil de 115 kW (Pot. absorbida 134 kW) amb cremador de gas 

natural. També s’instal·laran plaques solars tèrmiques, en nombre suficient per a cobrir les 

necessitats d'aigua calenta sanitària.  

11.6.2 Dipòsits d’expansió 

Per absorbir les dilatacions volumètriques de l’aigua a l’escalfar-se o refredar-se 

dintre dels circuits tancats d’aigua freda i calenta, s’ha previst la instal·lació d’un vas 

d’expansió. El dimensionat d'aquests dipòsits es realitzarà prenent en consideració l’indicat a 

la norma UNE 100155 per als dipòsits d’expansió. 

11.6.3 Xemeneies d’evacuació de fums 

La caldera anirà connectada a una xemeneia que sobresortirà per la part més alta de 

l’edifici fins a l’alçada reglamentària. La xemeneia tindrà la seva sortida protegida amb una 

caputxa per la part superior, que tindrà una secció útil doble de la de la xemeneia i estarà 

col·locada de forma que no obstaculitzi la sortida dels fums, i afavoreixi la seva dispersió a 

l’atmosfera, fins i tot en cas de fort vent. Les xemeneies compliran allò disposat a la Norma 

UNE 123001.  

11.6.4 Sala de calderes 

11.6.4.1 Generalitats 

La sala de màquines es dissenyarà de forma que es compleixin els requisits mínims 

de seguretat per a les persones i els edificis on s’emplacin i en tot cas es facilitin les 

operacions de manteniment i conducció. En especial es tindrà en compte la reglamentació 

vigent sobre condiciones de protecció contra incendis en els edificis. S’aplicarà el que es 

disposa a l’UNE 100020 en els aspectes relatius a ventilació, nivell d’il·luminació, seguretat 

elèctrica, dimensiones mínimes de la sala i separació entre màquines per a facilitar el seu 

manteniment així com en el que es refereix a l’adequada protecció contra la humitat exterior 

i la previsió d’un eficaç sistema de desguàs. 
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Es complirà la norma UNE 60601 i les disposicions vigents sobre instal·lacions 

receptores de gas. Segons la Norma UNE 60601 la sala de calderes és de Risc Baix ja que 

la potència útil està compresa entre 70 kW i 600 kW. 

11.6.4.2 Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica es realitzarà d’acord amb allò disposat, per a aquest tipus 

d’instal·lacions, al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, al Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques als Edificis (RITE), i al Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes per a ús propi MI-IP 

03.  

A la sala de calderes s’hi col·locarà el quadre general de la instal·lació elèctrica de la 

sala de calderes, que estarà equipat amb els dispositius necessaris per a la protecció dels 

diferents elements de la instal·lació.  

A l’exterior de la sala s’hi col·locarà un interruptor general a través del qual, i en cas 

que fos necessari, es podria tallar el subministrament elèctric a l’interior de la sala. 

11.6.5 Sistemes de ventilació 

La ventilació dels diferents locals, es farà d’acord amb allò disposat a la norma  UNE 

100011. A les zones de les aules s'ha previst un conducte d'extracció connectat al seu 

respectiu ventilador situat a la zona de canvi on es poden produir les males olors. Aquest 

sistema podrà ser actuat de forma manual per cada un dels monitors en les aules si així o 

considera oportú. Els lavabos que no disposin de ventilació natural tindran un sistema 

d'extracció forçada connectat a l’interruptor d'encesa de les llums. 

11.7 Equacions utilitzades en el càlcul de les càrregues tèrmiques 

Per calcular la potència de calefacció necessària cal determinar les pèrdues 

d’energia de l’edifici a calefactar. Aquestes pèrdues es produeixen per dues vies: 

 Pèrdues per transmissió tèrmica a través dels tancaments. 

 Pèrdues degudes a la ventilació i infiltració d’aire exterior. 

En el càlcul de la instal·lació no s’han tingut en compte, les càrregues internes 

causades per l’ocupació dels locals, la seva il·luminació, i la càrrega externa positiva de la 

radiació solar, per tal de realitzar el càlcul de les necessitats en les condicions més crítiques.  
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Expressions utilitzades en el càlcul: 

Les pèrdues per transmissió són degudes a la conducció de la calor des de l’espai 

interior cap a l’exterior, donada la diferència de temperatura existent. 

)( eit ttfKSQ −⋅⋅⋅=              (Eq. 11-1) 

Càlcul de les pèrdues per transmissió. 

On: 

Qt, són les pèrdues a través dels tancaments (W). 

S, és la superfície de cada tancament (m²). 

K, és un coeficient de transmissió del tancament (W/m2·ºC). 

f, factor de majoració per orientació, inèrcia tèrmica, etc. 

ti, és la temperatura interior del recinte (ºC). 

te, temperatura exterior segons les bases de càlcul (ºC). 
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                 (Eq. 11-2) 

Càlcul del coeficient de transmissió. 

On: 

K, és el coeficient de transmissió del material (W/m2·ºC). 

h1 i h2, són els coeficients de transmissió tèrmica per contacte (m2·ºC/W). 

e, és l’espessor (m). 

λ, és el coeficient de conductivitat tèrmica (W/m·ºC). 
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Les pèrdues d’aire per ventilació venen donades pel cabal d’aire que s’ha d’introduir i 

extreure del local per a mantenir les condicions higièniques de l’ambient. 

)( ieav ttCrVQ −⋅⋅⋅⋅= ρ             (Eq. 11-3) 

Càlcul de les pèrdues per ventilació i infiltració. 

On: 

Qv, són les pèrdues per ventilació (W). 

V, és el volum de l’estança en (m3). 

r, és el nombre de renovacions del volum d’aire per hora. S’utilitza 2 ren/h per 

oficines i dormitoris, i 6 per als banys. 

ρ·Ca, densitat per calor específica de l’aire a pressió constant (0,337 

W/m3·ºC). 

ti, és la temperatura interior del recinte (ºC). 

te, temperatura exterior segons les bases de càlcul (ºC). 

La potència necessària per a calefacció (Pc) vindrà donada per la suma de les 

pèrdues per transmissió i ventilació. 

( ) ( )FQQP vtc +⋅+= 1            (Eq. 11-4) 

Càlcul de la potència necessària total. 

On: 

F, és el factor d’intermitència. 
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11.8 Compliment de la NRE-AT-87 

11.8.1 Càlcul del coeficient de transmissivitat dels tancaments (Km) 

Nom del 
tancament 

Tipus de 
tancament e (m) Material h 

(W/m·ºC) 
λ 

(W/m·ºC) 1/h o e/λ

  Aire interior flux horitzontal 9,0   0,111 
0,010 Lliscat de guix   0,300 0,033 
0,050 Maó foradat   0,490 0,102 

  Cambra d'aire flux horitzontal 5,5   0,182 
0,030 Escuma de poliuretà aplicada in situ   0,023 1,304 
0,150 Bloc formigó amb bloc formigó   0,560 0,268 

Paret 
exterior 

Paret 
massissa 
Exposat 

  Aire exterior flux horitzontal 16,7   0,060 
Coeficient de transmissió (Km) 0,485 

  Aire interior flux horitzontal 9,0   0,111 
0,012 Pladur   0,186 0,065 
0,040 Fibra de vidre   0,034 1,176 

  Cambra d'aire flux horitzontal 5,5   0,182 
0,012 Pladur   0,186 0,065 

Envà Interior 

  Aire interior flux horitzontal 9,0   0,111 
Coeficient de transmissió (Km) 0,585 
  Aire interior flux horitzontal 9,0   0,111 

0,006 Vidre pla per envidrar   0,950 0,006 
  Cambra d'aire flux horitzontal 7,1   0,141 

0,006 Vidre pla per envidrar   0,950 0,006 
Vidres Exteriors 

Exposat 

  Aire exterior flux horitzontal 16,7   0,060 
Coeficient de transmissió (Km) 3,082 
  Aire exterior flux ascendent 20,0   0,050 

0,050 Grava   0,810 0,062 
0,010 Lamina Geotèxtil   0,190 0,053 

0,040 Aïllament tèrmic de poliestirè 
extrusionat   0,033 1,212 

0,005 Impermeabilització de làmina 
polimèrica   0,170 0,029 

0,050 Capa de formigó   0,640 0,078 
0,200 Revoltó ceràmic 33,3   0,030 
0,100 Cambra d'aire de flux ascendent 6,3   0,160 
0,015 Pladur   0,186 0,081 

Coberta 
Exterior 
Sobre-
exposat 

  Aire interior flux ascendent 11,1   0,090 
Coeficient de transmissió (Km) 0,542 
  Aire interior flux ascendent 11,1   0,090 

0,040 Terratzo   1,000 0,040 
0,070 Morter de ciment   1,400 0,050 
0,030 Poliestirè expandit   0,033 0,909 

  Revoltó ceràmic 3,3   0,303 

Forjat  Interior 

  Cambra d'aire flux ascendent 6,3   0,159 
Coeficient de transmissió (Km) 0,645 

Taula 11-2. Coeficients de transmissivitat dels tancaments. 
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11.8.2 Classificació climàtica 

La categoria climàtica corresponent al municipi de Sant Joan Despí (Baix Llobregat)  

és  A. Segons l’altitud de l’emplaçament de l’edifici sobre el nivell del mar, l’edifici es troba 

dins del grup 1 (0-200 m). 

Tipus de 
tancament Ubicació Denominació 

del tancament
Km 

màxima
Km de 

projecte
Superfície   
S (m²) del 
tancament 

ß S·Km·ß 

Sobreexposats Exteriors Coberta 1,39 0,542 1.009,15 1,30 711,14
Exteriors Façanes 1,80 0,485 246,49 1,00 119,63

Exposats 
Exteriors Vidre 5,80 3,082 295,47 1,00 910,63

Protegits Exteriors Terra 2,69 0,645 1.009,15 0,74 481,50
              2.222,89
  Interiors Envans 2,69 0,585       

Taula 11-3. Justificació del compliment dels requeriments dels tancaments, segons la NRE-AT-87. 

11.8.3 Càlcul del Tr 

Tr, és el coeficient relatiu de transmissió tèrmica, d’una unitat d’ocupació, en aquest 

cas concret, el de tot l’edifici. La NRE-AT-87 limita el valor de la Tr en funció de la 

classificació climàtica (CC), l’alçada sobre el nivell del mar de l’edifici i el tipus de 

combustible que alimenta la calefacció. Per una CC A-1 i una caldera alimentada amb gas 

natural, el Tr haurà de ser inferior a 3,48 (veure Eq. 11-5). 

48,320,2
15,009.1
89,222.2

<==
⋅⋅

= ∑
uS
KmS

Tr
β

 

Eq. 11-5. Càlcul del coeficient relatiu de transmissió tèrmica. 

On: 

S, és la superfície de cadascun dels tancaments en (m²). 

Su, és la superfície útil  en planta de la unitat d’ocupació. 

β, és el factor corrector del grau d’exposició dels tancaments. 
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11.9 Càlcul de les càrregues tèrmiques 

11.9.1 Determinació de les pèrdues per infiltració i ventilació 

Pèrdues per 
infiltració (Qv) Definició de 

l'espai 
Temp. 
Interior 

(ºC) 
Superfície 

(m2) Volum (m3)
r (W)      

(Eq. 11-3) 
Aula 1 20 30,9 92,6 2 1.248,3 
Aula 2 20 30,9 92,6 2 1.248,3 
Aula 3 20 43,5 130,4 2 1.759,4 
Aula 4 20 43,7 131,0 2 1.767,5 
Aula 5 20 49,6 148,7 2 2.006,3 
Aula 6 20 58,6 175,9 2 2.372,9 
Aula 7 20 50,6 151,9 2 2.049,2 
Aula 8 20 51,3 154,0 2 2.077,5 
Dormitori 1 20 12,9 38,8 2 523,2 
Dormitori 2 20 12,9 38,8 2 523,2 
Dormitori 3 20 12,9 38,8 2 523,2 
Dormitori 4 20 12,9 38,8 2 523,2 
Dormitori 5 20 12,9 38,8 2 523,2 
Passadís 20 100,9 302,7 2 4.082,5 
Bany 20 3,5 10,5 6 423,7 
Distribuïdor 20 6,9 20,6 2 278,4 
Vestidor 20 9,7 29,2 6 1.182,4 
Magatzem 1 20 14,2 42,6 2 574,6 
Sala polivalent 20 196,8 590,3 2 7.961,9 
Psicòloga 20 8,8 26,3 2 354,1 
Direcció 20 12,1 36,2 2 488,0 
Sala professors 20 31,8 95,5 2 1.287,6 

TOTAL 33.778,7 

Taula 11-4. Pèrdues per infiltració i ventilació. 

11.9.2 Determinació de les pèrdues per transmissió 

Factors 
d'orientació 

N 1,15 
NE-NO-E 1,10 
O-SE-SO 1,05 
S 1,00 

Taula 11-5. Factors de majoració per orientació dels tancaments. 

 

 

 



 

 

 Taula 11-6. Determinació de les pèrdues per transmissió. 

 

Definició de 
l'espai Superfície Vidre (m2) Sup. Paret Exterior 

(m2) Pèrdues per transmissió (Qt) 

Nom 

Temp. 
Interior

ºC 
Superfície 

(m2) 
N NE-

NO-E 
O-SE-

SO S N NE-
NO-E

O-SE-
SO S

Coberta 
(m2) 

Envà 
(m2) 

Forjat 
inferior 

(m2) Vidre Paret 
exterior Coberta Envà Forjat 

interior 
Total (W) 
(Eq. 11-1) 

Aula 1 20 30,9   5,21 14,27     11,15 13,86   30,9 10,1 30,9 1.386,8 280,4 334,5 47,3 238,7 2.287,7 
Aula 2 20 30,9     14,32      14,40   30,9 10,1 30,9 926,8 146,8 334,5 47,3 238,7 1.694,0 
Aula 3 20 43,5     14,32     2,70 14,25   43,5 8,2 43,5 926,8 190,0 471,4 38,4 336,4 1.963,0 
Aula 4 20 43,7     14,36      14,16   43,7 8,2 43,7 929,4 144,3 473,6 38,4 338,0 1.923,6 
Aula 5 20 49,6     12,95     3,42 14,58   49,6 14,6 49,6 838,1 201,8 537,5 68,3 383,6 2.029,4 
Aula 6 20 58,6     11,27      18,81   58,6 27,7 58,6 729,4 191,7 635,7 129,6 453,7 2.140,2 
Aula 7 20 50,6     14,27      14,34   50,6 14,2 50,6 923,6 146,2 549,0 66,5 391,8 2.077,0 
Aula 8 20 51,3     18,19      32,45   51,3 14,2 51,3 1.177,3 330,7 556,6 66,5 397,2 2.528,3 
Dormitori 1 20 12,9   6,00      10,92    12,9 10,8 12,9 406,8 116,6 140,2 50,5 100,0 814,2 
Dormitori 2 20 12,9   6,00          12,9 10,9 12,9 406,8 0,0 140,2 51,0 100,0 698,0 
Dormitori 3 20 12,9   6,00          12,9 10,9 12,9 406,8 0,0 140,2 51,0 100,0 698,0 
Dormitori 4 20 12,9   6,00          12,9 10,9 12,9 406,8 0,0 140,2 51,0 100,0 698,0 
Dormitori 5 20 12,9   4,50          12,9 10,9 12,9 305,1 0,0 140,2 51,0 100,0 596,3 
Passadís 20 100,9   6,12 6,12 58,40   5,61 5,61   100,9 99,1 100,9 5.029,1 125,8 1.093,8 463,7 780,6 7.493,0 
Bany 20 3,5     0,36      6,00   3,5 4,7 3,5 23,3 61,2 37,8 22,0 27,0 171,3 
Distribuïdor 20 6,9              6,9   6,9 0,0 0,0 74,6 0,0 53,2 127,8 
Vestidor 20 9,7   2,86 0,36      16,74   9,7 4,7 9,7 229,2 170,6 105,6 22,0 75,4 602,8 
Magatzem 1 20 14,2     0,72      7,23   14,2   14,2 46,6 73,7 153,9 0,0 109,9 384,1 
Sala polivalent 20 196,8   23,19 17,16     2,19    196,8 36,2 196,8 2.872,7 23,4 2.133,2 169,4 1.522,4 6.721,0 
Psicòloga 20 8,8   2,64            8,8 7,4 8,8 179,0 0,0 94,9 34,6 67,7 376,2 
Direcció 20 12,1   5,28       8,70     12,1 11,2 12,1 358,0 92,9 130,7 52,4 93,3 727,4 
Sala professors 20 31,8   3,34       21,30     31,8 19,3 31,8 226,5 227,4 345,0 90,3 246,2 1.135,4 

TOTAL 37.886,8 
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11.9.3 Balanç final de les necessitats 

Per a la determinació de les necessitats totals, només manca sumar els dos resultats 

parcials obtinguts. La potència necessària per a la calefacció (Pc), serà: 

WFQQP vtc 832.781,1)7,778.338,886.37()1()( =⋅+=+⋅+=  

Eq. 11-6. Càlcul de la potència necessària per a la calefacció. 

Segons les necessitats assenyalades, està prevista la instal·lació d’una caldera 

COMPACT A 150 d’ACV, amb una potència nominal útil de 115 kW (134 kW absorbits). 

11.9.4 Necessitats d’aigua calenta sanitària ACS 

Segons allò assenyalat al punt anterior, la potència disponible per ACS, serà en tot 

moment de: 115.000W - 78.832W = 36.168W. Aquesta potència és considera suficient per a 

satisfer les necessitats d’ACS, ja que com es veurà en el punt 11.12.4.2, les necessitats el 

mes més desfavorable, només són de 25.900 kcal/dia, o el que és el mateix  30.116 Wh/dia. 

11.10 Assaigs a realitzar a la instal·lació de calefacció 

11.10.1 Assaig d’estanquitat 

Aquest assaig té per objecte comprovar la perfecta estanquitat de la instal·lació. 

11.10.1.1 Realització de l’assaig 

S’omplirà d’aigua la instal·lació i s’aïllarà o desconnectarà el dipòsit d’expansió. Amb 

la bomba es donarà pressió a la instal·lació fins a un valor igual a la meitat del previst per a 

l’assaig, mantenint-lo durant 20 minuts, transcorreguts els quals s’augmentarà la pressió fins 

a la de prova, que es mantindrà durant 1 hora. Si després de transcorregut aquest temps la 

pressió hagués baixat, es tornaria a injectar aigua fins a arribar novament a la pressió 

d’assaig. 

11.10.1.2 Resultat 

Si després d’haver donat pressió, tal i com s’indica a la realització de l’assaig, 

aquesta es manté durant 12 hores, es donarà com a bona l’estanquitat de la instal·lació. 

11.10.2 Assaig de lliure dilatació 

L’objecte d’aquest assaig, és el de comprovar que la instal·lació està muntada de 

forma que no pateixi desperfectes en dilatar-se, per efecte de l’augment de la temperatura 

de l’aigua. 
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11.10.2.1 Tècnica operativa 

S’elevarà al més ràpidament possible la temperatura de l’aigua. Una hora després es 

refredarà també el mes ràpidament possible i es farà novament l’assaig d’estanquitat, tal i 

com s’ha indicat anteriorment.   

11.10.2.2 Resultat 

Si no s’han produït fuites en la instal·lació, ni s’aprecien desperfectes, deformacions 

ni sorolls, aquesta es donarà per bona en quant a la seva lliure dilatació. 

11.10.3 Assaig de circulació 

Té per objecte comprovar que el líquid calefactor circula correctament a través del 

circuit de canonades i dels elements calefactors. 

11.10.3.1 Tècnica operativa 

Es comprovarà, tocant amb la mà, que la temperatura de les diferents parts dels 

elements calefactors  indiquen el pas del fluid, observant a més, que la temperatura d’ells és 

causada per la circulació del líquid calefactor i no per la transmissió tèrmica entre les parts 

metàl·liques dels elements. 

11.10.3.2 Resultat 

Es donarà per bona la circulació quan no existeixin diferències de temperatura que 

indiquin que, per algun element no existeix circulació del fluid calefactor. 

11.10.4 Assaig d’eficiència tèrmica 

Té per objecte comprovar si a l’interior de les dependències calefactades, 

s’assoleixen les temperatures màximes previstes en el projecte en les condicions 

climatològiques exteriors previstes. 

11.11 Exigències de rendiment i estalvi energètic 

- A les dependències que normalment no siguin utilitzades, no s’hi instal·larà cap 

tipus de calefacció.  

- La temperatura màxima interior de les dependències calefactades serà de 20ºC. 

- El rendiment de les calderes funcionant a la seva potència útil referida al poder 

calorífic inferior del combustible, no haurà de ser mai inferior al 85%. 

- Es realitzaran tots els aïllaments tèrmics que siguin necessaris per millorar el 

rendiment de la instal·lació, i seran con a mínim els indicats a la Norma UNE 
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100171. En qualsevol cas, les pèrdues tèrmiques horàries del conjunt de les 

conduccions que passin per locals no calefactats, no superaran mai el 5% de la 

potència útil de la instal·lació. 

- Els equips de regulació i control de la temperatura permetran ajustar els consums 

d’energia en funció de les necessitats interiors i de la temperatura exterior.  

11.12 Instal·lació d’energies alternatives 

11.12.1 Descripció general de la instal·lació 

Segons allò indicat a la ITE 10.1.2, la instal·lació estarà constituïda per un conjunt de 

col·lectors que captaran la radiació solar que incideixi al damunt de la seva superfície i la 

transformaran en energia tèrmica, elevant la temperatura del fluid que circuli pel seu interior. 

L’energia captada serà transferida a continuació a un dipòsit acumulador d’aigua calenta. 

Desprès d’aquest, s’instal·larà un equip convencional de recolzament, amb una potència 

tèrmica que haurà de ser suficient per a proporcionar l’energia necessària per a la producció 

total d’aigua calenta. 

En la coberta de l’edifici, s’instal·laran 8 col·lectors solars, per formar una superfície 

útil total de  13,2 m². Per a un correcte aprofitament de l’energia solar, el camp de captació 

ha d’ubicar-se de manera que s’eviti la projecció d’ombres sobre aquest, que puguin reduir 

sensiblement l’aportació solar. En particular, ha de prestar-se atenció a l’ombra que els 

propis col·lectors puguin projectar-se entre si. Els plafons solars se situaran orientats al sud i 

la seva inclinació serà de 45º respecte l’horitzontal. 

11.12.2 Col·lector seleccionat 

Per a la realització del projecte, s’ha seleccionat el col·lector Soleco 1.7 Cu 

(homologació GPS-8060). El captador solar pla seleccionat, presenta unes característiques 

excel·lents de qualitat, fiabilitat i rendiment.  

Característiques Model Soleco 1.7 Cu 
Dimensions 1.930 x 930 x 90 mm 
Àrea bruta 1,79 m² 
Àrea d'obertura 1,65 m² 
Pes 32 kg 
Capacitat del fluid 3,45 l 
Diàmetre conductes col·lector 25 mm 
Diàmetre conductes verticals i nombre 16/8 mm 
Pressió de proba 14 bar 
Pressió màx. d'operació 8 bar 

Taula 11-7. Característiques del col·lector solar Soleco 1.7 Cu. 
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11.12.3 Circuits 

11.12.3.1 Circuit primari 

El circuit primari solar és la instal·lació que enllaça els captadors amb el 

bescanviador encarregat d’escalfar l’acumulació d’ACS prevista. Aquesta instal·lació es 

realitza mitjançant un circuit tancat d’impulsió i retorn, intercalant les vàlvules de tall i de 

regulació corresponents, tal com s’indica en els plànols. 

La recirculació de l’aigua i la impulsió necessària per vèncer les pèrdues de càrrega 

del circuit tancat s’efectuarà mitjançant un grup hidràulic, recirculant el fluid pel bescanviador 

i les plaques solars. 

El líquid calorportador amb el que s’emplenarà el circuit primari solar, és aigua de 

xarxa mesclada amb anticongelant tipus monopropilè glicol, en una proporció del 30% del 

volum per evitar problemes de congelació. 

11.12.3.2 Circuit secundari 

Respecte al circuit secundari, cal dir que la incorporació de la instal·lació solar no 

ofereix cap modificació essencial de materials, pel que fa a qualsevol configuració amb 

utilització de fonts d’energia convencionals.  

11.12.4 Dimensionament 

11.12.4.1 Estimació del consum d’ACS 

Segons l’ordenança de Sant Joan Despí, en la seva taula I, referent als consums 

diaris a Europa segons la tipologia d’edificis, a les escoles se’ls hi assigna 5 l/dia per cada 

nen. Aquest consum, es considera que inclou totes les despeses que un nen pot tenir en 

aigua calenta durant un dia sencer. El baix consum considerat, es pot explicar per l’actual 

tendència de les escoles de netejar als infants amb tovalloletes humides d’un sol ús. Per al 

dimensionament s’ha considerat el consum diari indicat i l’ocupació màxima de l’escola. Tot 

queda resumit a la Taula 11-8: 

Ocupants 140 nens/es 
Consum diari per nen 5 l/(dia·nen) 
Consum total diari 700 l/dia 

Taula 11-8. Necessitats diàries d’ACS. 
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11.12.4.2 Necessitats energètiques 

Un cop s’ha determinat el volum d’aigua que consumiran els usuaris de la instal·lació 

caldrà calcular l’energia que s’ha d’aportar per aconseguir augmentar la temperatura de 

l’aigua de xarxa fins a la de servei. Expressions utilitzades: 

xarxaservei ttt −=∆                (Eq. 11-7) 

Determinació del salt tèrmic necessari. 

On:  

tservei: És la temperatura de l’aigua calenta de consum, prendrem 45ºC . 

txarxa: És la temperatura a la que arriba l’aigua freda de la xarxa de distribució.  

tCeVQ ∆⋅⋅⋅= δ             (Eq. 11-8) 

Determinació de l’energia necessària per assolir el salt tèrmic. 

On:  

Q és la quantitat de calor necessària (kcal/dia). 

V són els litres diaris consumits (litres/dia). 

δ és la densitat de l’aigua (1kg/l com a valor de referència). 

Ce és la calor específica de l’aigua (1 kcal/kg·ºC). 

Mes txarxa (ºC) ∆T Q (kcal/dia) 
Gener 8   37   25.900   
Febrer 9   36   25.200   
Març 11   34   23.800   
Abril 13   32   22.400   
Maig 14   31   21.700   
Juny 15   30   21.000   
Juliol 16   29   20.300   
Agost 15   30   21.000   
Setembre 14   31   21.700   
Octubre 16   29   20.300   
Novembre 11   34   23.800   
Desembre 8   37   25.900   

Mitjana 13   33   22.750   

Taula 11-9. Determinació de l’energia diària necessària al llarg de l’any. 

11.12.4.3 Energia solar disponible 

Per disponibilitat i fiabilitat, les dades de radiació que s’utilitzen en els càlculs han 

estat obtingudes de l’Atlas de radiació solar a Catalunya, editat per l’Institut Català 

d’Energia. Cal tenir en compte que la radiació solar que hi ha a les taules de l’Atlas 

corresponen a mesures realitzades amb aparells de precisió i la instal·lació solar no pot 

aprofitar el 100% d’aquesta radiació, ja que el vidre de la coberta del captador pla té un 

índex de reflexió de la radiació en funció de l’angle d’incidència. 
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Aquest efecte fa que la radiació solar de les primeres i les darreres hores del dia sigui 

reflectida quasi totalment. La majoria dels processos de càlcul han fixat en un 6% el valor 

mig de radiació no aprofitable pels captadors solars a causa d’aquest efecte. Considerant 

aquestes pèrdues, els valors obtinguts són: 

Mes 
Radiació solar 

incident 
(kJ/m²/dia) 

Radiació solar 
aprofitable 
(kJ/m²/dia) 

Gener 12.830 12.060 
Febrer 15.150 14.241 
Març 17.940 16.864 
Abril 19.890 18.697 
Maig 20.670 19.430 
Juny 20.840 19.590 
Juliol 20.900 19.646 
Agost 20.630 19.392 
Setembre 19.260 18.104 
Octubre 16.630 15.632 
Novembre 13.850 13.019 
Desembre 12.190 11.459 

Taula 11-10. Determinació de la radiació solar aprofitable. 

11.12.4.4 Rendiment del col·lector 

El rendiment del captador no és un valor fix, ja que depèn de factors que varien 

durant el seu funcionament: la temperatura mitjana del captador, la temperatura ambient i la 

intensitat de radiació solar són alguns d’aquests factors. Per calcular el rendiment, s’utilitza 

la següent expressió matemàtica: 

I
ttmb am )( −⋅

−=η          (Eq. 11-9) 

Rendiment dels col·lectors solar. 

On:  

η: És el rendiment expressat en tant per un. 

b: És el factor de guanys del captador, que ha de ser subministrat per assaig 

del fabricant. És un valor adimensional. 

Per al col·lector Soleco 1.7 Cu b = 0,73. 

m: És la pendent de la recta i representa el factor de pèrdues tèrmiques del 

captador. Ha de ser subministrat per assaig del fabricant. Les seves unitats són 

(W/m2·ºC). 

Per al col·lector Soleco 1.7 Cu m = 0,71. 

tm: És la temperatura mitjana del captador.  
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ta: És la temperatura ambient mitja diürna, durant les hores de sol.  

I: És la intensitat de radiació mitjana durant les hores de sol expressada en 

W/m2. Es calcula dividint la radiació solar global diària entre la quantitat d’hores 

de sol. 

Mes Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des.
Hores de sol (h) 7,5 8 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9 9 8 7 

Taula 11-11. Nombre d’hores de sol diàries al llarg de l’any. 

11.12.4.5 Dimensionament de la superfície de captació 

11.12.4.5.1 Energia aprofitada pel sistema 

Del total de radiació que pot absorbir el captador només una part és aprofitada per 

l’usuari en forma d’ACS, la resta es perd en forma de calor residual a través de les parets de 

l’acumulador, les canonades, les vàlvules i la resta d’accessoris del circuit. 

Avaluar amb exactitud aquestes pèrdues és molt complicat, perquè depenen de la 

temperatura del fluid, de la temperatura ambient, la qualitat i el gruix dels aïllaments i la seva 

col·locació, etc. Empíricament s’ha establert un valor de pèrdues generals del sistema que 

es correspon força amb la realitat de les instal·lacions en funcionament i que és del 10 al 

15% de l’energia obtinguda al captador. Aquest paràmetre ens obliga a fer una darrera 

operació per tal de trobar l’energia real aprofitada pel sistema: 

pèrduescaptadorsistema CEE ×=         (Eq. 11-10) 

Aplicació de les pèrdues del sistema. 

On: 

Cpèrdues: Coeficient 0,85 en general. 

Mes tm (ºC) ta (ºC) Hores de 
sol I (Wh/m²/dia) Rendiment 

(Eq. 11-9) 
Radiació 

aprofitada pel 
col·lector (kJ/m²)

Gener 45 11 7,5 447 32% 3.916 
Febrer 45 12 8 494 35% 4.998 
Març 45 14 9 520 35% 5.892 
Abril 45 17 9,5 547 38% 7.190 
Maig 45 20 9,5 568 43% 8.417 
Juny 45 24 9,5 573 48% 9.456 
Juliol 45 26 9,5 574 51% 9.959 
Agost 45 26 9,5 567 50% 9.773 
Setembre 45 24 9 559 49% 8.868 
Octubre 45 20 9 482 40% 6.236 
Novembre 45 16 8 452 37% 4.760 
Desembre 45 12 7 455 37% 4.232 

Taula 11-12. Determinació del rendiment i la radiació aprofitable pel sistema. 
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11.12.4.5.2 Elecció de la superfície de captació 

La millor opció, econòmica i funcional, és aquella en què tota l’energia solar produïda 

és consumida pels usuaris i s’assoleix la taxa de convergència solar (T.C.S.) demanada. 

Sobredimensionar la instal·lació pot portar problemes d’amortització i infradimensionar, pot 

provocar no assolir els mínims de T.C.S. demandats a les Ordenances Municipals. En el cas 

en estudi, l’òptim s’aconsegueix amb 8 panells de 1,65 m² cadascun. A continuació, es 

mostra la Taula 11-13, que recull el balanç energètic previst amb la instal·lació de 8 

captadors Soleco 1.7 Cu.  

Mes Dies 
mes 

Energia 
per m² de 
col·lector 

(kJ/m²) 

Energia 
per m² de 
col·lector 

útil (kJ/m²)
(Eq. 11-10)

Energia 
requerida 
(kJ/dia) 

Energia 
requerida 
(kJ/mes) 

Energia 
aportada 

pels 
col·lectors 

(kJ/dia) 

Energia 
aportada 

pels 
col·lectors 
(kJ/mes) 

TCS (%)

Gener 31 3.916 3.328 108.419 3.360.977 43.933 1.361.923 41% 
Febrer 28 4.998 4.248 105.488 2.953.674 56.074 1.570.064 53% 
Març 31 5.892 5.008 99.628 3.088.465 66.112 2.049.464 66% 
Abril 30 7.190 6.111 93.767 2.813.023 80.666 2.419.988 86% 
Maig 31 8.417 7.154 90.837 2.815.953 90.837 2.815.953 100% 
Juny 30 9.456 8.038 87.907 2.637.209 87.907 2.637.209 100% 
Juliol 31 9.959 8.465 84.977 2.634.279 84.977 2.634.279 100% 
Agost 31 9.773 8.307 0 0 0 0 0% 
Setembre 30 8.868 7.538 90.837 2.725.116 90.837 2.725.116 100% 
Octubre 31 6.236 5.300 84.977 2.634.279 69.963 2.168.868 82% 
Novembre 30 4.760 4.046 99.628 2.988.837 53.406 1.602.194 54% 
Desembre 31 4.232 3.597 108.419 3.360.977 47.480 1.471.879 44% 
Mitjanes 
anuals 365 6.975 5.928 87.907 32.086.047 64.349 23.487.530 69% 

Taula 11-13. Balanç energètic de la instal·lació d’energies alternatives. 

Com es pot veure a la darrera fila de la columna “T.C.S. (%)”, l’aportació energètica 

al final de l’any per la instal·lació d’energies alternatives és del 69% del total, aquest valor és 

superior al 60% requerit, segons l’art. 8 de l’Ordenança Municipal de captació d’energia solar 

en els edificis de Sant Joan Despí. 
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Gràfica 1. Balanç mensual de la instal·lació d’energies alternatives. 
 
11.12.5 Relació entre l’àrea de col·lectors i el consum mig diari 

L’àrea total dels col·lectors tindrà un valor tal que es compleixi la condició: 

2/10025,1 ≤⋅≤ MA              (Eq. 11-11) 

Relació entre col·lectors i consum mig. 

On: 

A La suma de les àrees dels col·lectors expressada en m². 
M El consum mig diari dels mesos d’estiu, expressat en l/d. 

Correcte

MA
dlM

mA

⇒≤≤
≤⋅≤

≤⋅≤
=

=×=

288,125,1
2700/2,1310025,1

2/10025,1
/700

2,1365,18 2

 

El volum d’acumulació serà de 750 litres. Aquest és el dipòsit comercialitzat amb una 

capacitat més propera a la de consum diari. 
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11.12.6 Altres elements de la instal·lació 

Els altres elements de la instal·lació, ja sigui el vas d’expansió, les canonades, les 

bombes i els aïllants seran correctament dimensionats, i garantiran l’òptim funcionament de 

la instal·lació. 

11.12.7 Sistema de control 

El control del funcionament normal de les bombes serà sempre de tipus diferencial i 

haurà d’actuar en funció de la diferència entre la temperatura del fluid portador a la sortida 

de la bateria de col·lectors i la del dipòsit d’acumulació. El sistema de control actuarà i estarà 

ajustat de forma que les bombes no estiguin en marxa quan la diferència de temperatures 

sigui menor que 2ºC i no estiguin parades quan la diferència sigui major que 7ºC.  

11.13 Prevenció i control de la legionel·la 

El microorganisme que provoca aquesta malaltia és la legionel·la. Aquest bacteri 

ambiental és capaç de sobreviure en un ampli interval de condicions fisicoquímiques, 

multiplicant-se amb temperatures d’entre 20ºC i 45ºC, morint a 70ºC. La seva temperatura 

òptima de creixement és 35-37ºC. També l’afavoreix un Ph entre 5 i 8,5.  

Si les instal·lacions estan mal dissenyades, sense manteniment o amb un 

manteniment inadequat, s’afavoreix l’estancament de l’aigua i l’acumulació de productes 

nutrients del bacteri, com fangs i matèria orgànica, que formen un biofilm. La presència de 

biofilm, juntament amb una temperatura adequada, fan que la legionel·la es multipliqui fins a 

concentracions infectants per l’home.  

Les mesures preventives per evitar l’aparició i multiplicació de la legionel·la es basen 

en 2 principis:  

- Durant la fase de disseny, eliminar al màxim les possibles zones brutes.  

- Durant l’explotació de la instal·lació, dur a terme un correcte manteniment per 

evitar les condicions que afavoreixin la supervivència i multiplicació del 

bacteri, controlant la temperatura de l’aigua i desinfectant-la contínuament.  

Característiques que ha de tenir la instal·lació interior d’aigua de consum sanitari:  

- Garantir la total estanquitat i evitar les zones d’estancament.  

- Disposar de suficients punts de purga per buidar completament la instal·lació. 

- Els materials han de ser resistents als desinfectants i a l’elevada temperatura.  

- La instal·lació ha de permetre que l’aigua pugui arribar a 70ºC, per tal 

d’eliminar els microorganismes.  
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12 Pressupost 

Tal i com s’ha comentat al resum inicial, els objectius del projecte han estat des del 

principi fonamentalment tècnics i en cap moment s’ha hagut de realitzar cap càlcul de 

rendibilitat o viabilitat, perquè sempre s’ha treballat amb un pressupost aprovat. A 

continuació, es mostra un breu resum del cost de les instal·lacions, a fi i efecte d’obtenir un 

ordre de magnitud de la instal·lació projectada. 

ESCOLA BRESSOL 
Instal·lació contra incendis i seguretat 8.741,58 € 

Extintors 703,14 € 
Boques d'incendi 4.720,44 € 
Detecció d'incendis 3.318,00 € 
Sistema antiintrusió 3.423,72 € 

Electricitat 53.056,98 € 
Instal·lació d'enllaç 2.162,37 € 
Quadre elèctric general 9.520,72 € 
Subquadres 3.142,08 € 
Instal·lació interior 7.114,60 € 
Il·luminació interior 22.574,60 € 
Il·luminació exterior 1.725,35 € 
Mecanismes 4.949,01 € 
Xarxa de terres 1.868,25 € 

Climatització 74.730,38 € 
Producció d'energia 4.970,98 € 
Recolzament solar 24.474,10 € 
Distribució d'aigua 2.840,90 € 
Radiadors 32.165,01 € 
Equips autònoms 6.051,07 € 
Ventilació 4.228,32 € 

Mecàniques 77.405,71 € 
Escomesa d'aigua 2.677,33 € 
Distribució d'aigua 10.326,27 € 
Producció d'ACS 1.699,00 € 
Gas natural 7.917,76 € 
Cuina 54.785,35 € 

Permisos i legalitzacions 6.070,00 € 
TOTAL INSTAL·LACIONS ESCOLA BRESSOL 220.004,65 € 

Taula 12-1. Resum del cost de les instal·lacions de l’escola bressol. 
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Taula 12-2. Resum del cost de les instal·lacions del pàrquing. 

El cost total d’ambdues instal·lacions s’eleva fins els: 273.532,97 € (sense impostos 

afegits). 

 

 

PÀRQUING 
Instal·lació contra incendis i seguretat 7.668,46 € 

Extintors 507,12 € 
Boques d'incendi 4.720,44 € 
Detecció i alarma 2.440,90 € 

Instal·lació de ventilació 18.303,43 € 
Unitats de ventilació 4.256,68 € 
Difusió d'aire 14.046,75 € 

Instal·lació elèctrica 24.556,43 € 
Derivació individual 587,10 € 
Quadre general 2.355,99 € 
Lluminàries 10.552,04 € 
Mecanismes i connexionat receptors 1.179,68 € 
Línies d'alimentació 9.881,62 € 

Permisos i legalitzacions 3.000,00 € 
TOTAL INSTAL·LACIONS PÀRQUING 53.528,32 € 
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13 Conclusions 

Amb les dades d’aquesta memòria tècnica, annexes, plànols i esquemes adjunts es 

creuen convenientment descrites les instal·lacions de l’edifici i que aquestes s’ajusten a la 

Normativa vigent.  

Els objectius proposats a l’inici del projecte han estat complerts i valoro molt 

positivament els coneixements teòrico-pràctics adquirits en els 8 mesos en els que s’ha 

executat el projecte. Val a dir, que la base de coneixements adquirits a la Facultat en els 

darrers anys ha estat fonamental per solucionar els diferents problemes que se m’han 

presentat al llarg del projecte. 

Una vegada finalitzat tot són moltes les idees de futur que se’m passen pel cap, 

aquest projecte m’ha obert moltes portes i ha creat en mi, moltes inquietuds sobre certs 

temes que desconeixia i que ara m’apassionen. Qui sap?, possiblement aquest ha estat el 

primer projecte d’una llarga carrera d’enginyer. 

14 Agraïments 

És difícil elaborar una llista d’agraïments i no oblidar-se a ningú. En qualsevol cas, 

crec que és fonamental intentar-ho, alhora que demano disculpes a aquelles persones que 

he oblidat. 

Agraïments: 

- A tota la meva família per la seva ajuda incondicional. 

- Al tutor del projecte, el Sr. Antoni Creus Solé per dirigir aquest treball amb el que 

s’acaba una fase molt important de la meva vida. 

- A la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i en concret a l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), per les ensenyances 

rebudes durant tots aquests anys. 

- A l’empresa ACS Viladecans, per haver-me donat la possibilitat d’efectuar aquest 

projecte, i per tota l’ajuda i els mitjans humans i tècnics que han posat a la meva 

disposició. 

- I al Sr. José Javier García Garrido, arquitecte de l’edifici per totes les converses i 

consells que m’ha donat. 

Moltes gràcies. 
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