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Resum 

L’objecte del present projecte és dissenyar, partint del projecte d’arquitectura, les 

instal·lacions d’una Escola Bressol situada a un edifici d’una planta de 855,35 m
2
 de 

superfície construida, amb una capacitat per a 127 alumnes. L’Escola Bressol es troba 

ubicada al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.  

El projecte es composa de memòria i annexes, plànols i pressupost. Hi haurà un annex per 

cadascuna de les instal·lacions de fontaneria, d’energia solar, de gas, de climatització, de 

sanejament, de contra-incendis, d’electricitat, de telecomunicacions  i d’anti-intrusió. 

Aquests annexes estan formats per memòria descriptiva, càlculs, plànols, pressupost i plec 

de condicions. Dins del projecte també hi ha com annex un Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

Partint del projecte bàsic d’arquitectura d’Escola Bressol, es procedeix a realitzar el projecte 

de instal·lacions per tal de garantir un bon funcionament de la mateixa. 

1.2. Motivació 

La motivació per a realitzar el present projecte es basa principalment en la necessitat 

d’aprendre a elaborar un projecte de construcció. Conèixer com s’estructuren els projectes i 

el contingut de cadascuna de les seves parts.  

Cal recalcar també, que les instal·lacions són molt importants en el món de la construcció, 

és per aquest fet que volia aprofundir més en aquest tema. 
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2. Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del present projecte és dissenyar les instal·lacions d’una Escola Bressol. L’escola 

gaudirà de instal·lació de fontaneria, d’energia solar, de gas, de climatització, de 

sanejament, de contra-incendis, d’electricitat, de telecomunicacions  i d’anti-intrusió. 

 

2.2. Abast del projecte 

L’abast del present projecte és el disseny de les instal·lacions abans esmentades. 

Donat que es tracta d’un projecte d’instal·lacions, la part d’arquitectura no entra dins de 

l’àmbit del projecte. No obstant, es descriu l’edifici en apartats posteriors de la present 

memòria.  

En primer lloc, s’estudien les necessitats de l’Escola Bressol i es procedeix al càlcul de les 

instal·lacions. Aquestes queden grafiades als plànols. 

Es realitza un amidament força exhaustiu de tots els components necessaris per a les 

instal·lacions, seguit del pressupost total del projecte. 

Hi ha un apartat que tracta sobre el tema de l’impacte ambiental, molt important actualment. 

Per últim, es realitza un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que garanteix la seguretat dels 

treballadors durant el període d’execució de les obres. 

 

 

 



Pàg. 8  Memòria 

 

 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol  Pàg. 9 

 

 

3. Memòria descriptiva 

3.1. Agents 

Dins el programa municipal de dotar d’escoles bressol a diferents zones de la ciutat, 

l’Ajuntament de Barcelona preveu la construcció d’una escola bressol en el solar que queda 

configurat a la cantonada del carrer Tinent Flomesta amb el carrer Càceres, al districte de 

Sants-Montjuïc.  

 

3.2. Informació prèvia  

El solar on es situa el projecte no està edificat. Es troba en una part de la ciutat on 

predominen les edificacions residencials de tres, quatre o cinc plantes.  

La qualificació urbanística és 13b. És una zona de densificació urbana semiintensiva 

segons el Pla General Metropolità de 14/07/1976. 

El solar és notablement pla i té una certa forma de triangle rectangle. Té façana als carrers 

del tinent Flomesta i de Càceres. L’altre costat limita amb la mitgera de l’edificació (de 

planta baixa més tres).  

Les seves dimensions són de 45,4 m amb façana al carrer Càceres, 62,6 m al carrer tinent 

Flomesta i amb 70,8 m de mitgera. Té una superficie total de 1.549 m
2.
  

 

3.3. Descripció del projecte 

3.3.1. Descripció de l’edifici  

L’edifici d’escola bressol es desenvolupa tot en planta baixa, en forma de “L”, tancant el pati 

que li és propi a modus de pati d’illa i tancant-se al carrer.  

L’edifici consta només d’una planta. 
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L’accés principal a l’edifici es produeix directament des de la vorera del carrer del tinent 

Flomesta (façana oest).  

El vestíbul d’accés es produeix en la zona central de la “L”. En relació directa amb l’espai de 

vestíbul i compartimentable amb ell trobem la sala polivalent.  

Des de l’accés s’organitzen dos sectors:  

- Sector nord: Parteix del vestíbul amb un passadís que distribueix totes les aules i 

també el bany de professors. Totes les aules incorporen les seves respectives 

zones de bany.  

- Sector sud: Es troben, també distribuïts al llarg d’un passadís. En aquest sector es 

troba l’administració, la direcció, el psicòleg, la sala de professors, els vestidors, la 

cuina i la bugaderia.  

El pati queda configurat per dues façanes del propi edifici i les parets mitgeres 

corresponents als edificis residencials contigus.  

El pati s’hi accedeix des del vestíbul i des de totes les aules. 

L’accés a la sala d’instal·lacions es produeix des del moll de càrrega i descàrrega. 

La solució adoptada amb les dimensions i la forma del solar permet satisfer la necessitat 

que l’edifici es desenvolupi en una sola planta.  

És important destacar que la disposició de l’edifici en el solar permet orientar les aules al 

sud. La protecció solar es resol mitjançant cortines i tendals que permeten controlar 

l’asoleillament segons les necessitats de cada moment del dia.  

La relació de superfícies de l’Escola Bressol es concreta de la següent manera:  

 

Dependències S (m
2
) 

Vestíbul 60,38 

Distribuïdor 23,63 

Administració 9,28 

Direcció 9,85 
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Psicòleg 6,16 

Sala professors 16,84 

Vestidors 10,11 

Cuina 11,39 

Magatzem, neteja i 

bugaderia 

8,82 

Vestidors personal 

no docent (Vestidors 

P.N.D.) 

8,51 

Instal·lacions 9,78 

Sala polivalent: 

menjador i sala 

d’actes 

46,13 

Passadís 79,67 

Biberoneria 3,40 

Bany 1 3,40 

Bany 2 3,40 

Bany 3 3,40 

Aula 0-1 anys 38,54 

Aula 1-2 anys (1) 38,66 

Aula 1-2 anys (2) 43,06 

Aula 1-2 anys (3) 43,06 

Aula 1-3 anys (1) 43,06 

Aula 1-3 anys (2) 43,06 
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Aula 1-3 anys (3) 43,06 

Aula 1-3 anys (4) 43,06 

Bany professors 3,22 

Total superfície útil 652,93 

Total superfície 

construïda 

855,35 

Total superficie 

exterior (pati) 

707,34 

 

 

 
   
   
   
   

A les dues pàgines següents es pot observar la distribució en planta de cadascuna de les 

dependències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Taula 3.3.1.1 Taula de relació de superfícies de l’Escola Bressol 
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- Sector nord: 

 

 

Fig. 3.3.1.1 Distribució en planta del sector nord 
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- Sector sud:  

 

 

 

 

Fig. 3.3.1.2 Distribució en planta del sector sud 
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3.3.2. Descripció del sistema envolvent l’edifici 

L’estructura de l’edifici esta formada bàsicament per formigó armat i bigues 

metàl·liques. 

A continuació, es detalla la composició de cadascun dels tancaments: 

- Façanes: 

- Façana exterior carrer: Pladur 15mm, llana de roca 45mm i formigó armat 

300mm. 

- Façana exterior pati: Pladur 15mm, llana de roca 45mm, càmara dèbilment 

ventilada 135mm i xapa d’acer galvanitzat 1mm. 

- Façana lluernari: Pladur 15mm, llana de roca 45mm i formigó armat 200 mm. 

- Tancament d’interiors: Arrebossat de guix 15mm, maó buit 90mm i arrebossat de 

guix 15mm. 

- Coberta: 

- Coberta plana: Pladur 15mm, forjat bovedilla 250 mm, poliestirè extrusionat 50 

mm, llosa filtron 85 mm i impermeabilitzant 10 mm. 

- Coberta ajardinada: Pladur 15mm, forjat bovedilla 250 mm, poliestirè 

extrusionat 50 mm, llosa filtron 85 mm, impermeabilitzant 10 mm i sorra 

natural 150 mm. 

- Coberta inclinada: Pladur 15mm, llana de roca 95mm, càmara dèbilment 

ventilada 200 mm i xapa d’acer galvanitzat 1 mm. 

- Solera: Formigó armat 200 mm, poliestirè extruit 100 mm, morter de ciment 10 mm i 

linolium 10 mm. 
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4. Requeriments  

A continuació, s’especifiquen les necessitats de cadascuna de les dependències de l’Escola 

Bressol:  

- Vestíbul: 

- Climatització: 

  - Refrigeració: 5.354 W 

  - Calefacció: 3.932 W 

 - Electricitat: 

  - Il·luminació: 150 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 606 W 

    -   Preses de corrent  

- Contra-incendis: 2 llums d’emergència, 3 detectors de fums, un pulsador   

d’alarma, un extintor de pols sec i una sirena. 

- Anti-intrusió: Un detector de moviment, 2 detectors de porta, un teclat i una 

sirena. 

 

- Distribuïdor: 

- Climatització: 

  - Refrigeració: 2.774 W 

  - Calefacció: 1.470 W 

 - Electricitat: 

  - Il·luminació: 150 lux 
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  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 638 W 

- Contra-incendis: 3 llums d’emergència, 3 detectors de fums, un pulsador 

d’alarma, un extintor de pols sec, un extintor de CO2 i una sirena. 

- Anti-intrusió: Un detector de porta. 

 

- Administració: 

- Climatització: 

  - Refrigeració: 1.227 W 

  - Calefacció: 836 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 500 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 116 W 

    -   Fan-coil: 50 W 

    -   Ordinador: 150 W 

    -   Impressora: 250 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: Una llum d’emergència i un detector de fums. 

- Anti-intrusió: Un detector de moviment. 

 

 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol  Pàg. 19 

 

 

- Direcció: 

- Climatització: 

  - Refrigeració: 1.247 W 

  - Calefacció: 716 W 

 -   Electricitat: 

  - Il·luminació: 500 lux 

  - Consum elèctric: 

    -   Il·luminació: 116 W 

    -   Fan-coil: 50 W 

    -   Ordinador: 150 W 

    -   Impressora: 250 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: Una llum d’emergència i un detector de fums. 

- Anti-intrusió: Un detector de moviment. 

 

- Psicòleg: 

- Climatització: 

  - Refrigeració: 927 W 

  - Calefacció: 565 W 

 - Electricitat: 

  - Il·luminació: 500 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 116 W 
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    -   Fan-coil: 50 W 

    -   Ordinador: 150 W 

    -   Impressora: 250 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: Una llum d’emergència i un detector de fums. 

- Anti-intrusió: Un detector de moviment. 

 

- Sala professors: 

- Climatització: 

  - Refrigeració: 3.771 W 

  - Calefacció: 2.538 W 

 - Electricitat: 

  - Il·luminació: 500 lux  

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 232 W 

    -   Fan-coil: 95 W 

    -   Rack: 1.000 W 

    -   Ordinadors: 450 W 

    -   Impressora: 250 W 

    -   Fotocopiadora: 850 W 

    -   Cafetera: 1.300 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: Una llum d’emergència i un detector de fums. 
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- Anti-intrusió: Un detector de moviment. 

 

- Vestidors: 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,50 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,30 l/s 

- Climatització: 

  - Refrigeració: 1.333 W 

  - Calefacció: 638 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 200 lux  

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 176 W 

    -   Assecador de cabell: 1.400 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: Una llum d’emergència i un detector de fums. 

 

- Cuina: 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,35 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,35 l/s 

- Climatització: 

  - Refrigeració: 1.518 W 



Pàg. 22  Memòria 

 

  - Calefacció: 637 W 

  - Gas: 2,00 m
3
/h 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 200 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 72 W 

    -   Nevera: 262 W 

    -   Rentaplats: 8.300 W 

    -   Microones: 1.100 W 

    -   Forn: 10.000 W 

    -   Torradora: 250 W 

    -   Batedora: 1.650 W 

    -   Campana extractora: 400 W 

    -   Ventilador extracció aire: 750 W 

    -   Unitat tractament aire impulsió: 550 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: Una llum d’emergència i un detector termovelocimètric. 

 

- Magatzem, neteja i bugaderia: 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,80 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,80 l/s 
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- Electricitat: 

  - Il·luminació:200 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 72 W 

    -   Rentadora: 3.500 W 

    -   Assecadora: 5.400 W 

    -   Preses de corrent 

  - Contra-incendis: Una llum d’emergència i 2 detectors de fums. 

 

- Vestidors P.N.D.: 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,40 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,40 l/s 

- Climatització: 

  - Refrigeració: 911 W 

  - Calefacció: 713 W 

 - Electricitat: 

  - Il·luminació: 200 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 140 W 

    -   Assecador de cabell: 1.400 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: Una llum d’emergència i un detector de fums. 
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- Instal·lacions: 

- Climatització: 

  - Gas: 11,70 m
3
/h 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 150 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 72 W 

    -   Bombes circulació: 1.480 W 

    -   Caldera: 200 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: 2 llums d’emergència, un detector de fums, un extintor de 

pols sec i un extintor de CO2. 

 

- Sala polivalent: 

- Climatització: 

  - Refrigeració: 16.324 W 

  - Calefacció: 7.207 W 

 - Electricitat: 

  - Il·luminació: 300 lux 

  - Consum elèctric: 

    -   Il·luminació: 588 W 

    -   Projector: 350 W 

    -   DVD: 150 W 
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    -   Equip de música: 220 W 

    -   Altaveus: 180 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: Una llum d’emergència i 2 detectors de fums. 

 

- Passadís: 

- Climatització: 

  - Calefacció: 5.728 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 150 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 1.972 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: 5 llums d’emergència, 5 detectors de fums, 2 pulsadors 

d’alarma, 4 extintors  de pols sec i una sirena. 

- Anti-intrusió: 3 detectors de moviment. 

 

- Biberoneria: 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,10 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,10 l/s 

- Climatització: 

  - Calefacció: 52 W 
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- Electricitat: 

  - Il·luminació: 200 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 46 W 

   -   Preses de corrent 

 

- Bany 1: 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,60 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,20 l/s 

- Climatització: 

  - Calefacció: 52 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 200 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 69 W 

   -   Preses de corrent 

 

- Bany 2: 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,60 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,20 l/s 
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- Climatització: 

  - Calefacció: 52 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 200 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 69 W 

   -   Preses de corrent 

 

- Bany 3: 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,60 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,20 l/s 

- Climatització: 

  - Calefacció: 52 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 200 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 69 W 

   -   Preses de corrent 

 

- Aula 0-1 anys: 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,10 l/s 
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  - Aigua calenta sanitària: 0,10 l/s 

- Climatització: 

  - Calefacció: 5.367 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 300 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 352 W 

    -   Calenta biberons: 600 W 

    -   Microones: 1.100 W 

    -   Equip de música: 220 W 

    -   Ordinador: 150 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: 2 llums d’emergència i 2 detectors de fums. 

 

- Aula 1-2 anys (1): 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,10 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,10 l/s 

- Climatització: 

  - Calefacció: 6.483 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 300 lux 

 



Projecte executiu de instal·lacions per Escola Bressol  Pàg. 29 

 

 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 300 W 

    -   Equip de música: 220 W 

    -   Ordinador: 150 W 

  -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: 3 llums d’emergència i 2 detectors de fums. 

 

- Aula 1-2 anys (2): 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,10 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,10 l/s 

- Climatització: 

  - Calefacció: 6.601 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 300 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 300 W 

    -   Microones: 1.100 W 

    -   Equip de música: 220 W 

    -   Ordinador: 150 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: 3 llums d’emergència i 2 detectors de fums. 
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- Aula 1-2 anys (3): 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,10 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,10 l/s 

- Climatització: 

  - Calefacció: 6.601 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 300 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 300 W 

    -   Equip de música: 220 W 

    -   Ordinador: 150 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: 3 llums d’emergència i 2 detectors de fums. 

 

- Aula 1-3 anys (1): 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,10 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,10 l/s 

- Climatització: 

  - Calefacció: 9.115 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 300 lux 
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  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 300 W 

    -   Equip de música: 220 W 

    -   Ordinador: 150 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: 2 llums d’emergència i un detector de fums. 

 

- Aula 1-3 anys (2): 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,10 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,10 l/s 

- Climatització: 

  - Calefacció: 9.117 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 300 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 300 W 

    -   Equip de música: 220 W 

    -   Ordinador: 150 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: 3 llums d’emergència i 2 detectors de fums. 
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- Aula 1-3 anys (3): 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,10 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,10 l/s 

- Climatització: 

  - Calefacció: 9.115 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 300 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 300 W 

    -   Microones: 1.100 W 

    -   Equip de música: 220 W 

    -   Ordinador: 150 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: 2 llums d’emergència i un detector de fums. 

 

- Aula 1-3 anys (4): 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,10 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,10 l/s 

- Climatització: 

  - Calefacció: 9.111 W 
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- Electricitat: 

  - Il·luminació: 300 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 300 W 

    -   Equip de música: 220 W 

    -   Ordinador: 150 W 

  -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: 3 llums d’emergència i 2 detectors de fums. 

 

- Bany professors: 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 0,20 l/s 

  - Aigua calenta sanitària: 0,10 l/s 

- Climatització: 

  - Refrigeració: 307 W 

  - Calefacció: 275 W 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 200 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 52 W 

    -   Preses de corrent 

- Contra-incendis: Un detector de fums. 
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- Exterior: 

- Fontaneria: 

  - Aigua freda: 1,50 l/s 

- Electricitat: 

  - Il·luminació: 75 lux 

  - Consum elèctric:  

    -   Il·luminació: 672 W 

   -   Unitat tractament aire impulsió: 3.000 W 

   -   Unitat tractament aire extracció: 3.000 W 

   -   Refredadora: 27.400 W 
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5. Memòria mediambiental 

- Impacte positiu degut al compliment dels documents bàsics del Codi Tècnic de  

l’Edificació (Ref. [1]), millorant la qualitat dels materials emprats a les instal·lacions i 

aconseguint un ús més eficient dels mateixos. 

- Impacte positiu degut al compliment Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en 

Edificis (Ref. [2]). Per exemple, la utilització dels aïllaments necessaris permet la 

disminució del consum d’energia. 

- S’utilitzen sistemes d’energia solar tèrmica per a l’obtenció d’aigua calenta sanitària, 

adaptant-se al CTE i al Decret d’ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya, amb 

una cobertura de la demanda d’ACS del 53,6%. Això comporta una reducció anual 

del consum d’energia de 6.129,3 kWh i de les emissions de CO2  de 1.541,7 kg. 

- S’utilitzen sistemes de recuperació entàlpica de climatització aconseguint una 

millora de l’eficiència de la instal·lació que comporta una millora econòmica i 

energètica. 

- A la instal·lació d’aigua potable s’instal·len aixetes i cisternes dotades d’un dispositiu 

d’estalvi d’aigua.  
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6. Plànols 

Els plànols de situació i emplaçament, de planta general, de coberta, de façanes i de 

seccions queden representats en els plànols 1, 2, 3, 4 i 5 respectivament. 
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7. Pressupost 

A. INSTAL·LACIÓ FONTANERIA     16.478,0 € 

 A.1. Equips i maquinària          3.090,0 € 

 A.2. Canonades i accessoris     10.361,0 € 

 A.3. Valvuleria         3.027,0 € 

B. INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR      7.745,0 € 

 B.1. Equips i maquinària        5.170,0 € 

 B.2. Canonades i accessoris       1.040,0 € 

 B.3. Valvuleria            285,0 € 

 B.4. Regulació i control        1.250,0 € 

C. INSTAL·LACIÓ GAS        1.452,0 €  

 C.1. Equips i maquinària           510,0 € 

 C.2. Canonades i accessoris          635,0 € 

 C.3. Valvuleria            307,0 € 

D. INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ     48.421,5 € 

 D.1. Equips i maquinària      12.180,0 € 

 D.2. Conduccions d’aire      10.034,5 € 

 D.3. Difusió d’aire         2.050,0 € 

 D.4. Canonades i accessoris     15.535,0 € 

 D.5. Valvuleria         2.910,0 € 

 D.6. Regulació i control        5.712,0 € 
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E. INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT       7.581,0 € 

 E.1. Canonades i accessoris       7.581,0 € 

F. INSTAL·LACIÓ CONTRA-INCENDIS      1.634,0 € 

 F.1. Protecció d’incendis        1.329,0 € 

 F.2. Extinció d’incendis           305,0 € 

G. INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT     36.608,0 € 

 G.1. Armaris elèctrics de distribució      5.900,0 € 

 G.2. Equips de mesura           700,0 € 

 G.3. Mecanismes            964,5 € 

 G.4. Tubs, conductors i canalitzacions    10.298,5 € 

 G.5. Enllumenat       17.995,0 € 

 G.6. Xarxa de terres           750,0 € 

H. INSTAL·LACIÓ TELECOMUNICACIONS      7.320,0 € 

 H.1. Equips i maquinària        4.100,0 € 

 H.2. Mecanismes            720,0 € 

 H.3. Tubs i conductors        2.500,0 € 

I. INSTAL·LACIÓ ANTI-INTRUSIÓ          858,0 € 

 I.1. Detecció d’intrusió           858,0 € 

J. SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA      1.800,0 € 

 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL              129.897,5 € 

20% Despeses generals i benefici industrial    25.979,5 € 

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE             155.877,0 € 
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Puja el pressupost d’execució per contracte de les instal·lacions del present projecte a 

l’expressada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET 

EUROS. 
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Conclusions 

Durant el desenvolupament d’aquest projecte s’han analitzat aspectes tècnics, 

medioambientals, econòmics i de normatives de les instal·lacions de l’Escola Bressol tenint 

com a base el Codi Tècnic de l’Edificació (Ref. [1]) i la resta de la reglamentació aplicable. 

També s’han anant treient conclusions segons les necessitats i els resultats obtinguts als 

càlculs de les instal·lacions. A continuació, es procedeix a resumir les instal·lacions 

dissenyades per a l’Escola Bressol: 

- Instal·lació fontaneria: Pel subministrament d’aigua s’aprofitarà la pressió de la 

xarxa de subministrament públic que és suficient per les necessitats a cobrir. La 

derivació particular es realitzarà soterrada des del comptador d’aigua fins a la 

vàlvula de tall general, es realitzarà amb tub de polietilè d’alta densitat. A partir de la 

clau de pas general, la distribució es realitzarà amb tub de polipropilè que 

alimentarà cadascun dels serveis previstos, instal·lant-se claus de pas a cada 

habitació húmida. A partir de la clau de pas de la cambra húmida es col·locarà un 

col·lector a partir del qual sortiran derivacions a cada aparell. 

La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant una caldera de gas 

amb recolzament d’energia solar. 

- Instal·lació energia solar: Una Escola Bressol és un edifici on el consum d’aigua 

calenta sanitària és considerable. Instal·lar un sistema de plaques solars per 

garantir el subministrament d’aigua calenta sanitària, genera un cost addicional en 

la inversió la qual s’acaba amortitzant, però, al mateix temps i amb un pes molt més 

important, s’aconsegueix un estalvi energètic i es potencia l’ús de les energies 

renovables.  

El camp de col·lectors estarà format per 3 unitats, amb una superfície total de 

captació igual a 6,90 m², orientats en direcció 0º respecte al sud i la inclinació de la 

placa serà de 45º. Hi ha un interacumulador a la sala de instal·lacions on es realitza 

l’intercanvi d’energia amb una capacitat total de 500 litres. 

 - Instal·lació gas: Es realitza l’escomesa en Mitja Pressió B a partir de la xarxa de 

subministrament de Gas Natural. Des del comptador, on es redueix la pressió a 

Baixa Pressió, es soterra la canonada fins a la clau de pas general situada a la sala 

de instal·lacions, des de la que s’alimenta als fogons de la cuina i a la caldera 

situada a la mateixa sala de instal·lacions. 
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- Instal·lació climatització: La instal·lació de climatització en mode calefacció disposa 

de dos circuits, un per radiadors en aules i totes les zones comunes, i un altre pel 

circuit de fan-coils i climatitzadors a la zona de despatxos. La instal·lació de 

climatització en mode fred només és per a la ventilació de les zones comunes i per 

als fan-coils de la zona de despatxos, les aules no disposen de la instal·lació en 

mode fred.   

- Instal·lació sanejament: El sistema emprat és una xarxa separativa de sanejament, 

d’aigües residuals i aigües pluvials, amb canonades de PVC que connecta amb la 

xarxa de sanejament públic després d’un pou sifònic.  

- Instal·lació contra-incendis: S’han col·locat tots els elements necessaris tal com ho 

requereix el CTE (Ref. [1]), (extintors, enllumenat d’emergència…), i a més, com a 

mesura de seguretat addicional de l’escola, s’ha instal·lat un sistema de detecció de 

fums i un sistema d’alarma.  

- Instal·lació electricitat: Es realitza d’acord amb el que s’estableix al Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió (Ref. [3]). L’escomesa parteix de la xarxa de 

subministrament de la companyia elèctrica. Des de la Caixa General de Protecció i 

Mesura es realitza una derivació individual fins al quadre general de baixa tensió, 

des del qual s’alimentarà a diversos consumidors de força i enllumenat i a dos 

subquadres, el de la sala de instal·lacions i el de la cuina.  

- Instal·lació telecomunicacions: Es centralitza la instal·lació en un Rack donant servei 

de veu i dades a tots els despatxos i les aules. 

- Instal·lació anti-intrusió: Es situen detectors de porta en tots els accessos i 

detectors de moviment bàsicament als despatxos, on hi ha els objectes de més 

valor. Hi hauran dues alarmes, una interior i una altre exterior, que es posaran en 

funcionament quan es detecti una intrusió. 
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