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1.1

GENERALITATS

1.1.1

OBJECTE DEL PROJECTE

1.1.3

CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE, PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT I, SI S’ESCAU, POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE NOVA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL LA TEIXONERA, CARRER D’ARENYS Nº 83, AL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ (FASE 1)
EXP. NÚM. A145 19 001
El present document correspon a la fase de projecte executiu.

1.1.2

PROMOTOR I AGENTS DEL PROJECTE

INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS / CONDICIONANTS DE PARTIDA

A finals de 2018, el CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA va convocar el Concurs de redacció de l’avantprojecte,
projecte basic, llicència ambiental, projecte executiu, projecte d'instal·lacions, certificació energètica, estudi de
seguretat i salut i documents de sostenibilitat i medi ambient així com la possible adjudicació de la direcció d'obra,
liquidació d’obra i certificació energètica de la nova escola bressol la Teixonera de 2 línies d’ensenyament, al Districte
d’Horta-Guinardó de Barcelona.
Aquest concurs a dues voltes el va guanyar FORGAS ARQUITECTES SLP amb la proposta que es desenvolupa en aquest
Avantprojecte.
En les bases del concurs s’establien les condicions a partir de les quals desenvolupar la proposta i s’establia que:

Dades del projecte:
Num. Expedient:

A145 19 001

Títol del projecte

Projecte Executiu ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA

Emplaçament:

C. Arenys 83, barri de Teixonera, districte d’Horta-Guinardó, Barcelona

L’actuació a realitzar consisteix en la construcció d’una Escola Bressol Municipal de nova planta de set grups (2 línies) i
abastarà tant l’espai edificat com el lliure amb tot el programa funcional interior i exterior normatiu. Al tractar-se d’un
solar de gran pendent s’haurà de tenir especial cura a la façana posterior al carrer d’Arenys.

Consorci d’Educació de Barcelona

En quan a l’espai lliure, caldrà preveure el jardí i pati de jocs de l’escola, així com la resta de l’àrea lliure d’edificació.
Per tant, caldrà que el projecte defineixi l’ús i tractament de tot l’espai lliure d’edificació, tenint en compte el següent:

Promotor:
Gestió:
Adreça:
Municipi:
Projectistes:
Empresa

FORGAS ARQUITECTES SLP

Arquitectes

Joan Forgas Coll, col·legiat 16743-6

DNI

35011627-S

Dolors Ylla-Català, col·legiat 20521-4

DNI

77285635-T

Correu electrònic

estudi@forgasarquitectes.com

Telèfon

93 2325631

Adreça

C. Diputació, entresol C

Núm.

337

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08009

NIF

U67568964

Tècnics col·laboradors:
Estructura i supervisió geotècnia:
Empresa

Arguijo

Responsable

Manuel Arguijo

Correu electrònic
Adreça

NIF

B62506290

arguijo@coac.net

Telèfon

931069316

C/, Barcelona

Codi Postal

08005

Empresa

Joan Ramon Soldevila

NIF

37318103M

Responsable

Joan Ramon Soldevila

Correu electrònic

solde@apabcn.cat

Telèfon

931855730

Adreça

C/ Lluis Antunez 10 Pral 2a

Codi Postal

08066

Amidament i Pressupost:

Càlcul d’instal·lacions i certificació energètica:
Empresa

AIA Instal·lacions Arquitectòniques SL

Responsables

Natividad Casado

Correu electrònic
Adreça

NIF

B59860775

aia@aia.cat

Telèfon

934120514

Pl. Sant Pere, 3, Baixos. Barcelona

Codi Postal

08003

Cristian Gonzalez

· Ha d’estar vinculat a l’equipament.
· És necessari un espai previ a l’accés a l’Escola Bressol, per la gestió d’entrada i sortida de les famílies, que pot estar
relacionat amb el Centre Cívic adjacent, en quan a que també requereix un espai previ a l’accés.
· El sòl entre l’àrea edificable i els habitatges veïns en cap cas pot quedar com un espai residual. Estarà gestionat pel
mateix equipament i els concursants han de proposar el seu ús.
-També caldrà tenir en compte que en cas de preveure’s accés a la parcel·la des de les escales de Can Besora, està
previst substituir-les per unes de mecàniques, i la cota assenyalada al plànol “p.02 . Proposta d’ordenació. Planta” es fa
referència al replà que s’hi preveu.
-El projecte tindrà en compte tant la funcionalitat i requeriments propis d’aquest tipus d’equipament com la integració en
el seu entorn: la relació amb les edificacions de les parcel·les adjacents, la minimització de possibles afectacions i
molèsties als veïns, especialment respecte a la seguretat, i l’adaptació topogràfica i paisatgística.
Igualment es facilitava la informació urbanística, topogràfica, geotècnia i de serveis afectats que es recull annexa en
aquest projecte executiu com a documentació complementària.
Respecte de l’àrea lliure d’edificació la proposta presentada desenvolupa, d’acord amb el CEB i el districte, un espai
públic que enllaça les escales de Can Besora amb les Escales del Canadenc. A aquests efectes s’incorpora un solar no
previst inicialment en les bases del concurs qualificada de 7b i titularitat de l’Ajuntament de Barcelona.
El projecte i l’obra d’aquest espai públic fora del recinte de l’escola estan íntimament relacionats amb l’obra principal i
no son segregables per raó de la complexitat topogràfica i de l’accessibilitat actual i futura del solar. Si que el projecte
contempla la seva definició pressupostària com un lot independent que permet avaluar-ne els costos.
En aquesta fase de projecte executiu el Consorci d’Educació de Barcelona es planteja la possibilitat que el conjunt de
l’àrea lliure d’edificació entre l’Escola Bressol i els habitatges del carrer Samaniego, pugui ser gestionada amb
independència de l’equipament i els seus espais lliures propis. En aquest sentit l present document recull el projecte
executiu d’aquest espai com una segona fase segregable a nivell de pressupost.

1.1.4 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA
El present projecte comprèn una obra completa en el sentit de que és susceptible de ser entregada per a la seva
utilització sens perjudici de les ampliacions de que pugui ser objecte en el futur, ja que inclou tots i cada un dels
elements necessaris para a la seva posta en funcionament.
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1.2

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

1.2.1

CONDICIONS DEL SOLAR

La nova Escola Bressol La Teixonera se situarà al carrer d’Arenys, en un solar de 1985 m2 de forma sensiblement
rectangular, amb uns 70 m de front al carrer per 30m de fondària. Té un desnivell d’uns 4 m en l’alineació del carrer i
entre 6 i 12 m entre aquest i el fons de la parcel·la. Queda limitada entre les escales de Can Besora a llevant, el Centre
Cívic Teixonera a ponent i uns habitatges plurifamiliars a nord. Actualment està ocupada per la plaça Herta Frankel i uns
horts veïnals en la part superior de la parcel.la. La franja inferior de la parcel·la és un talús sense possibilitat actual
d’utilització degut al seu fort pendent i poca accessibilitat.
El context on es situa és el d’un teixit dens amb carrers relativament estrets i amb un fort pendent vers l’orientació nord.
L’accessibilitat amb transport públic és bona, amb una estació de la línia 5 del metro a escassos 100m pel carrer
d’Arenys.
La trobada de les escales de Can Besora amb la confluència del carrer d’Arenys i el carrer Rossell és un punt
interessant per a l’accés al futur equipament tenint en compte que es preveuen incorporar unes noves escales
mecàniques, que milloraran l’accessibilitat, i al fet que també és el punt més proper a l’estació del metro i a la part més
dinàmica del carrer. Tanmateix, cal tenir en compte que les escales mecàniques previstes plantegen un replà intermedi
que facilitarà un possible accés a l’espai lliure interior de la parcel.la.
En l’altre extrem de la parcel.la, en el mateix carrer Arenys, el Centre Cívic ofereix al solar de l’escola bressol una
façana molt cega, amb obertures pròpies d’un pati de llums en una mitgera, i amb una rampa perpendicular al carrer
que transcorre pel perímetre de l’edifici fins a connectar amb el nivell inferior al de planta baixa. Per altra banda, l’accés
al centre Cívic es fa directament des d’una vorera estreta i no disposa de cap espai exterior vinculat ja que l’actual
plaça Herta Frankel, urbanitzada provisionalment, forma part de la parcel·la objecte d’aquest projecte.

En el límit de ponent del centre Cívic i separat per unes altres escales mecàniques, en curs d’instal·lació, hi ha la
Parròquia de Sant Cebrià, amb un accés a l’església des d’un replà intermedi a nivell de la planta -1 del Centre Cívic, on
va a parar la rampa perimetral comentada.
Sembla bàsic que la proposta per a la nova escola bressol sigui sensible a tots aquests condicionants d’entorn i permeti
donar resposta tant als dèficits actuals com als efectes que la nova construcció tingui sobre els espais d’ús actuals. Els
reptes de la proposta són també els de compatibilitzar l’escola i el fort desnivell, juntament amb la necessitat de
disposar d’espais exteriors horitzontals i assolellats, evitant espais marginals dins la parcel.la.

1.2.2

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

PROGRAMA
En les bases del concurs es preveia un edifici amb un programa inicial, als quals s’ajustava la proposta presentada al
concurs. En el procés de redacció del projecte, el Consorci d’Educació de Barcelona va proposar alguns ajustos per tal
d’adaptar l’equipament als nous requeriments del model vigent i que comporten l’augment de les superfícies útils
d’algunes peces del programa com en el cas de les aules de 2/3 anys i dels dos espais SUM, així com la inclusió d’algun
nou espai com el destinat a menjador i el desdoblament de l’espai previst com a taller-visites. Tanmateix l’espai familiar
es va concretar amb un programa mes detallat.
Com resultat d’aquests ajustos l’edifici ha passat a tenir una superfície de 1.525 m2 construïts que es desenvolupen en
tres nivells. Els nivells 0 i 1 incorporen el programa de l’escola bressol, mentre que el nivell -1 (amb accés directe des
del jardí posterior) inclou el programa corresponent a l’espai familiar i l’espai d’instal·lacions.
El programa definitiu de l’escola es el recollit a l’avantprojecte sense cap altra modificació i inclou:
En P1, 3 aules de 2/3 anys, 1 aula de 0/1 anys, Sala d’usos múltiples, Sala de professors, Cuina-rebost, Bugaderia,
Vestidors, Menjador, Lavabo adaptat i Lavabo pati.
En P0, 3 aules de 1/2 anys, Vestíbul, Sala d’usos múltiples, Aula-taller, Guarda cotxets, Direcció, Lavabo adaptat, Lavabo
pati, Magatzem material i Magatzem pati.
En P-1, Instal·lacions i Espai familiar que a la seva vegada inclou Guarda cotxets, Vestidor, Lavabo-canviador, Sala jocs,
Sala tertúlia, Magatzem i Despatx.

Lateral del Centre Cívic i rampa tangent al solar

Respecte dels espais exteriors propis, l’Escola Bressol disposarà d’una amplia terrassa amb una pèrgola en P1 (165 m2)
i un pati arbrat en PB (250 m2) tots dos situats a sud.
La disposició de l’edifici allibera una part del solar per a propiciar dues placetes amb front al C/Arenys: una d’accés a
l’equipament i una al costat del Centre Civic
L’espai lliure posterior a l’equipament, orientat a nord, està concebut per a poder ser utilitzat amb independència de
l’Escola bressol i incorpora uns 220 m2 per a horts urbans. A l’espai inicialment previst s’hi afegeix un solar municipal
sense ús i que conjuntament configuren un interior d’illa de 1.160m2.
Les superfícies detallades de cadascun dels espais es recullen en el quadre del capítol 1.2.3.
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PROPOSTA
La proposta planteja una construcció allargada situada en el límit edificable nord per tal d’alliberar una franja d’espai
lliure paral·lela al carrer que permeti la orientació sud de les aules i disposar del pati i terrassa requerits ben assolellats.
L’accés principal se situa en el límit est a nivell de carrer, configurant una placeta que pot quedar oberta al barri, la qual
permet acollir els familiars en les hores de deixar i recollir la canalla.

L’àrea lliure d’edificació entre l’escola bressol i el habitatges inferiors es resol de manera que pugui ser utilitzada des de
l’equipament però també com a l’element de connectivitat urbana per a vianants, amb independència de l’escola
bressol, en un entorn difícil degut als forts pendents topogràfics
Un camí en rampa permetrà connectar els replans intermedis de les escales de Can Besora i les de l’accés a la
parròquia, donant accés als tres edificis ( Espai familiar de l’Escola, tallers de P-1 del Centre cívic i Parròquia) i al
conjunt de la franja verda posterior, on es podran disposar també els horts urbans veïnals que es traslladaran de la seva
ubicació actual o alguna de les altres activitats que es realitzen ara.

Entenem que així optimitzarem les infraestructures noves, millorant l’accessibilitat del conjunt i permetent l’aprofitament
i ús de la franja verda central de la illa. Aquest espai podria tancar-se als vespres en els seus extrems, restant obert en
els horaris de funcionament dels dos equipaments.

En el límit a ponent, es disposa una altra placeta que recull l’arribada de la rampa del Centre Cívic, equipada amb una
zona de jocs infantils. Aquesta segona placeta permet un accés amb caràcter més de servei, complementari al
principal.
Cadascun d’aquests dos punts permet la connexió del carrer amb els dos nivells principals de l’edifici, el qual
pràcticament no sobresortirà més que un nivell de la rasant del carrer, oferint una construcció amable i de poca alçada,
evitant un impacte excessiu en els habitatges veïns. Les dues placetes permeten resoldre l’impacte que l’activitat de
l’edifici generarà, oferint als veïns uns espais d’ús públic que contrarestin l’afectació sobre els espais lliures actuals.
Es preveu disposar d’un espai construït sota la cota de planta baixa allà on el desnivell és més fort, per tal d’aprofitar el
buit que es genera. S’hi situa l’espai familiar i un espai per a instal·lacions, amb la possibilitat d’un accés independent
des del replà intermedi de les escales mecàniques previstes. Aquest espai familiar pot tenir també una funció d’espai
refugi, utilitzable a l’estiu per a persones especialment vulnerables, amb una posició molt emparada de la calor.

Tots aquests espais exteriors s’aconsegueixen sense condicionar ni les terrasses ni el patis de l’escola bressol
sol·licitats al programa, amb un funcionament que pot ser totalment independent del de la escola, en funció de la gestió i
activitats que s’hi plantegin.
El programa previst per a l’edifici és el d’una Escola Bressol per a nens d’entre 0 i 3 anys per a 7 grups. Aquest ha de
tenir tres aules a nivell del jardí i les altres 4 al nivell superior, en contacte amb unes terrasses de 120 m2
L’organització que proposem comporta que, a causa del pendent del carrer, els dos nivells puguin ser considerats
planta baixa, amb contacte directe amb la rasant del carrer. És per això que l’espai cuina, bugaderia, vestidors i sala de
professors els situem al nivell superior, per tal de que l’edifici disposi, des del carrer, de dos accessos diferenciats: un
de principal per a l’entrada i recollida dels nens i nenes a través de la placeta generada en el sud-est, i l’altre, més de
servei en l’extrem oposat.
S’aconsegueix, així, minimitzar el nombre d’escales per evacuació de l’edifici, ja que amb una sola escala interior en
tenim prou. L’escala es disposa propera a l’extrem llevant, en contacte amb el vestíbul d’accés. Juntament amb l’escala,
trobem un ascensor adaptat, un servei també adaptat i un pas d’instal·lacions formant un nucli que, situat en aquest
punt, permet connectar verticalment tots els nivells.
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El nivell 0, a la cota 151,60 des de la placeta, té l’accés al vestíbul a través d’un porxo que el protegeix. La placeta té una
superfície d’uns 125 m2 i disposa d’un arbre i un banc on esperar la sortida dels nens.

És un espai a nivell de la vorera, obert al barri i als veïns. El vestíbul dona accés a l’espai per deixar els cotxets i és a la
vegada un cancell que, amb la doble porta, s’interposa entre l’ambient interior i l’exterior, evitant pèrdues de calor. En
aquest nivell disposem també l’espai de direcció, les tres aules requerides en contacte amb el jardí, el magatzem de
pati, i l’espai polivalent, que en aquest cas es disposa com una amplia galeria que dona accés a les aules. Al final
d’aquest espai es situa l’aula taller.
Les aules disposen d’un ràfec a sud que fa de porxo i protegeix del sol directe als envidraments a l’estiu. Els tancaments
entre l’aula, el pati i la galeria son corredissos i permeten integrar els tres ambients. El pati disposa d’arbres de fulla
caduca que permeten l’assolellament a l’hivern i l’ombra a la primavera i estiu.
Des del nucli s’accedeix al nivell 1, a la cota 155.12, on se situen les altres 4 aules amb una amplia terrassa correguda
orientada a sud, la qual disposa d’uns tendals horitzontals per al control solar. En aquest nivell, es repeteix la mateixa
disposició de la sala d’usos múltiples que en el nivell 0.
En l’extrem de llevant se situa la cuina, els vestidors, la bugaderia i el menjador, amb l’accés independent des de l’altre
espai exterior proposat, que enllaça amb el centre cívic. En l’extrem de ponent hi situem la sala de professors, propera a
l’escala i just damunt la direcció. La terrassa i el pati queden connectats exteriorment amb una suau escala que permet
posar en relació els dos nivells, facilitant la funcionalitat del conjunt i permetent diferents oportunitats d’utilització.
També des del nucli s’accedeix al nivell -1, a la cota 146,60 on disposem l’espai familiar i l’espai d’instal·lacions. Aquest
espai té accés exterior des del camí que, tal i com s’ha exposat, estructura el jardí posterior i dona accés als horts i als
altres equipaments. Aquesta situació permet la utilització de l’espai familiar com un ús més, vinculat al centre però
també de manera més autònoma, potser també fora dels horaris de l’escola, amb la possibilitat de la seva utilització com
a espai refugi.
S’afavoreixen així les condicions d’utilització d’aquest espai, optimitzant l’ús d’un equipament com aquest, que és de
molta proximitat.
Es tracta, en definitiva, de treure el màxim partit d’una inversió pública que ajudi a vertebrar el barri oferint possibilitats
que vagin més enllà de l’estricte compliment del programa, a partir de les condicions especifiques d’aquest lloc.
Amb l’organització dels espais proposada, fins i tot hi hauria la possibilitat que el vestíbul i l’espai familiar, juntament
amb l’ascensor, poguessin tenir un funcionament autònom de la resta de l’espai pròpiament escolar en horaris, per
exemple, de cap de setmana, de manera que l’equipament pogués donar servei al barri, més enllà de com a escola
bressol.
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1.2.3

QUADRES GENERALS

RELACIÓ DE SUPERFICIES

PLANTA -1 (+146.60m)

PLANTA +1 (+155.06m)
A2/3
A0/1
Sm1
Sp
Cu
Es
Bu
Ve
Mj
La
LaP
MgT
In

3 aules de 2/3 anys
1 aula de 0/1 anys
Sala d'usos múltiples (inclou magatzem)
Sala educadors
Cuina-rebost
Escombraries
Bugaderia
Vestidors
Menjador
Lavabo minusvàlids
Lavabo pati
Magatzem
Instal·lacions
Circulació

Proposta
148 m2 (3x49.3m2)
46 m2
123 m2
29 m2
36 m2
4 m2
7 m2
12 m2
17 m2
7 m2
7 m2
5 m2
1 m2
82 m2

Instal·lacions
Espai familiar
Guarda-cotxes
Vestidor professional
Lavabo + canviador
Sala gran per a zones de joc
Sala tertúlia + office
Magatzem
Despatx
Circulació
Ascensor

Proposta
63 m2
154 m2
17 m2
6 m2
11 m2
70 m2
30 m2
8 m2
12 m2
17 m2
3 m2

Superfície útil P1:

524 m2

Superfície útil P-1:

237 m2

Superfície construïda P1:
Terrassa amb pèrgola (50% de 134 m2)

584 m2
67 m2

Superfície construïda P-1:
Porxo (100% de 23 m2)

251 m2
23 m2

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA P1

651 m2

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA P-1

274 m2

PLANTA 0 (+151.60m)
A1/2
Ve
SmB
At
Gu
Di
La
LaP
MgE
MgP
In

In
Ef
Gu
Vp
La
Sg
St
Mg
De

TOTALS SUPERFÍCIES

3 aules de 1/2 anys
Vestíbul
Sala d'usos múltiples
Aula-taller (inclou magatzem)
Guarda-cotxets
Direcció (+sala visites)
Lavabo minusvàlids
Lavabo pati
Magatzem material escolar
Magatzem pati
Instal·lacions
Circulació

Proposta
138 m2 (3x46m2)
32 m2
89 m2
44 m2
19 m2
20 m2
7 m2
5 m2
9 m2
11 m2
1 m2
80 m2

Superfície útil P0:

455 m2

Superfície construïda P0:
Porxo (50% de 118 m2)

508 m2
59 m2

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA P0

567 m2

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL

Proposta
1.216 m2

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA SOBRE RASANT
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA SOTA RASANT
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL

1.218 m2
274 m2
1.492 m2

ESPAIS LLIURES EXTERIORS
Terrassa, P1
Terrassa-balcó posterior, P1
Pati, PB-P1 (inclou espai jocs infantils)
Plaça accés principal inclòs porxo (cota +151.60m)
Plaça accés serveis (cota +155.12m)
Espai lliure posterior en l’àmbit de la pròpia parcel·la
(inclou horts urbans: 220m2)
Espai lliure posterior annex a parcel·la

165 m2
5.5 m2
246 m2
162 m2
95 m2
910 m2
251 m2
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1.2.4

PLANEJAMENT VIGENT

PARÀMETRES BÀSICS DEL PLANEJAMENT

Planejament general vigent:

Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana
Data d'aprovació: 14 de juliol de 1976 (aprovació definitiva)
Ordenances metropolitanes de l'edificació
Data d'aprovació: 15 de juny de 1978 (aprovació definitiva)

Planejament específic aprovat inicialment:

Pla Especial Urbanístic per a la regulació de

l'equipament docent situat al carrer d'Arenys 83X

Classificació del sòl:

Sòl urbà consolidat

Qualificació urbanística

7b Equipaments de nova creació de caràcter local

Usos previstos

Equipament docent i assistencial

COMPARATIU DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS
CONCEPTE

NORMATIVA

PROJECTE

Superfície mínima parcel·la

-

1985 m2

Ocupació parcel·la

1103 m2

586 m2

Fondària edificable

Alineació ràfec centre cívic

Alineació ràfec centre cívic

Vol màxim cossos sortints

50 cm

0cm

Cota de referencia

151,20 m

151,60 m (planta Baixa)

Alçada màxima
(des de cota referencia)

8,50 m

8,50 m

N.º plantes (sobre rasant)

PB + 1

PB + 1

Soterrani

-

Si
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1.3

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA, SISTEMA GENERAL CONSTRUCTIU

1.3.1

TREBALLS PREVIS

L’àmbit d’actuació esta ocupat actualment per la plaça Herta Frankel i una zona d’horts urbans en la franja mes propera
al carrer d’Arenys. La resta fins al límit amb els habitatges, es un espai amb forta pendent, sense us i de difícil accés. La
plaça conte una zona pavimentada, una zona amb jocs infantils i una zona amb diferents elements per a la practica
d’exercici físic. Tanmateix hi ha diferents elements de mobiliari urbà com bancs, papereres, una font i elements
d’enllumenat públic. Tots aquests elements estan recollits en l’aixecament topogràfic que figura en l’annex 2.1.
El projecte preveu el desmuntatge i emmagatzemat d’aquests elements i la posterior reubicació dins l’àmbit d’una part
considerable, tal i com es recull el plànol d’urbanització 3.21.1. En concret es preveu l’aprofitament dels bancs,
papereres, font i els elements per a l’exercici físic. Queda oberta la possibilitat d’ubicar els jocs infantils en l’espai
destinat als horts si finalment es desconsideres destinar-hi l’espai previst a causa de la poca incidència del sol en
l’espai interior d’illa.
Pel que fa a la vegetació existent, s’ha fet un aixecament i valoració que es recull al plànol 3.23.1 i en la fixa que s’inclou
en aquesta memòria en l’apartat 1.3.8 Urbanització dels espais exteriors. En el plànol esmentat es determinen els
elements de la vegetació a traslladar o a trasplantar dins l’àmbit de l’obra.
La resta d’elements presents com paviments, murets, tanques, vegetació, bàculs d’enllumenat públic, es retiraran i
desconnexionaran.
En l’annex corresponent a la memòria d’execució de les obres s’expressa l’ordre da realització d’aquests treballs i altres
consideracions complementaries respecte d’aquesta fase

1.3.2

MOVIMENT DE TERRES

Tal i com ja s’ha comentat, l’àmbit d’actuació presenta un molt fort desnivell que obliga a un considerable moviment de
terres per tal d’aconseguir l’accessibilitat i aprofitament de l’espai. Per altra banda el subsol correspon, en gran mesura,
a reblerts antròpics molt heterogenis amb baixa resistència formant en mols punts un perfil amb molta pendent, poc
estable, tal i com es descriu en l’estudi geotecnic adjunt com annexa 2.
Per aconseguir l’accés dels vehicles a la part mes fonda de la parcel.la caldrà un primer moviment de les terres per
aconseguir unes rampes amb una pendent que el permeti. En el plànol 3.5.1 es defineixen les diferents fases d’aquest
moviment par tal de poder anar executant els diferents elements de contenció que permetran els terraplens que vagin
fent possible avançar l’obra des del fons de la parcel.la fins a la part mes alta, tangent al carrer. En aquest procés,
s’aniran retirant la part de reblerts no utilitzables, mentre que una part de les terres excavades corresponents als
estrats mes apropiats, s’utilitzarà per als reblerts, juntament amb terres d’aportació adequades.
En els plànols de perfils es pot veure les seccions del terreny amb els rebaixos i aportacions
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1.3.3

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
1.1. DADES GENERALS
L’estructura proposada respon als requeriments formals i funcionals del projecte així com als condicionants propis del
solar i es planteja respectant la premisa bàsica del projecte de racionalitzar els processos constructius de l’edifici.
L’edifici es desenvolupa bàsicament amb un nivell semisoterrat, planta baixa i un únic nivell superior i ocupa
parcialment el solar amb una planta rectangular d’aproximadament 65 m x 16,8 m.
La proposta d’adaptació de l’edifici al terreny amb secció esglaonada permet, a més de reduir el volum d’excavació,
resoldre les contencions del terreny amb murs convencionals de formigó armat d’un sol nivell, sense grans esforços
estructurals ni constructius.
1.2. ESTRUCTURA:
L’estructura es planteja combinant dues tipologies clarament diferenciades, en resposta als condicionants topogràfics
del solar i als diferents requeriments funcionals de cada una de les plantes de l’edifici, de la següent manera:
a) Amb formigó armat d’execució in situ als nivells inferiors (planta soterrani i contencions del carrer a la planta
baixa), i
b) Amb estructura de fusta al cos superior (planta baixa i primera) amb sistema porticat.
L’elecció d’aquestes tipologies garanteix un resultat amb cost econòmic ajustat i molt adequada coordinació amb la
resta de sistemes constructius.
La decisió arquitectònica de plantejar el conjunt edificat compacte respon a una voluntat d’optimitzar el disseny del
sistema de fonaments i els elements estructurals.
Cos inferior (estructura de formigó armat) :
Es proposa un sistema porticat de pilars i jàsseres de formigó armat amb 5,20 m d’intereix i 7,8 m de llum.
Aquest sistema porticat es combinarà amb el propi mur de contenció amb trams transversals en els extrems de l’edifici
per a garantir un òptim comportament del conjunt respecte a l’empenta de terres, amb la conseqüent reducció de
tamanys i quanties en el sistema de pilars.
El forjat d’aquest nivell inferior és de llosa massissa . Aquest tipus de forjat té una bona resposta al foc i, en general, tota
l’estructura de formigó del soterrani garantitzarà les condicions de durabilitat i d’estanquitat d’aquest nivell.
Cos superior (estructura de fusta):
L’elecció d’aquesta tipologia estructural per als dos nivells superiors respon a una voluntat d’industrialitzar el procés
constructiu reduint el seu impacte mediambiental i de consum energètic.
Es tracta d’una estructura porticada amb pilars i bigues de fusta laminada disposades cada 5,20 m generant uns pòrtics
de 7,80 m de llum.
La posició dels pilars tindrà correspondència amb la posició dels pilars de formigó armat del nivell inferior.
L’estructura de fusta s’ha dissenyat modulada i amb solucions constructives convencionals per a permetre un alt alt
grau d’industrialització amb treball bàsicament de taller i ràpid muntatge a l’obra amb mitjans convencionals.
Els forjats seran panells de fusta prefabricats formats per taulers i costelles ja comprovats a altres edificis amb resultats
òptims.
S’han disposat murs i trams d’arriostrament transversal per a garantitzar la indeformabilitat horitzontal del conjunt.

La solució plantejada assegura un cost d’execució ajustat i permet garantir un baix cost de manteniment del sistema
estructural i reduir el consum energètic global de l’edifici.
1.3 SISTEMA DE CONTENCIÓ DE TERRES:
El projecte consta d’una planta soterrani excavada sota el perfil actual del terreny, ocupant parcialment el solar, per
aquest motiu serà necessari disposar un mur de contenció de formigó armat a 3 dels 4 costats. De la mateixa forma, al
nivell de planta baixa l’edifici s’adapta al terreny amb un costat semisoterrat a on també es preveu la construcció d’un
mur de formigó armat. A l’exterior de l’edifici, la topografia amb fort pendent obligarà a disposar un mur de contenció de
formigó armat al carrer d’Arenys. Aquest mur s’executarà per dames, per no afectar a la urbanització del carrer.
A la zona nord del solar, la més profunda, s’ha previst la formació d’una petita esplanada amb replens i una rampa
d’accés que necessitarà petites contencions que es preveu resoldre amb murs per gravetat formats per gabions.
A la zona de la mitgera nord, es preveu un reomplert de terres per anivellar la superfície d’aquesta zona.
Per tal de que aquest reomplert no afecti a l’edifici veí, s’executarà un mur de contenció amb sabata micropilotada.
1.4. FONAMENTS:
La capacitat resistent de l’estrat existent a la cota d’excavació de l’edifici es diversa. És per això que es preveu
diferenciar estructuralment l’edifici en 2 parts independitzades amb junt estructural de tal manera que una meitat tindrà
fonamentació superficial amb sabates directes de formigó armat, i l’altre fonamentació profunda amb micropilots.
1.5. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY
Es tracta d’un solar amb estratigrafia complexa, amb diferents capes itercalades d’etapa quaternària i un substrat
granític. Superficialment es troben rebliments antròpics de diferents profunditats.
Veure resum de l’informe Geotècnic a l’apartat 10.
1.6. ACTUACIONS PER REDUIR I CONTROLAR LES AFECTACIONS ALS EDIFICIS VEÏNS
S’han dissenyat les estructures de contenció perimetral amb les característiques necessàries per a evitar afectacions a
les edificacions i infraestructures o serveis perimetrals.
De la mateixa manera, durant el procés d'obra es preveu el seguiment d'aquestes edificacions mitjançant un pla
d'auscultació.
1.7. CONDICIONAMENT DEL TERRENY
Excavacions:
S’adaptarà la maquinària de moviment de terres a les característiques d’excavabilitat del terreny.
La topografia actual del solar presenta un fort pendent des de la part superior (carrer d’Arenys) a +155 fins a la part
inferior propera a l’edifici del carrer Samaniego a cota +140. Aquest pendent i les condicions estretes del solar obliguen
a plantejar l’excavació per fases.
FASE 1: Implantació general i mesures de seguretat.
Replanteig general.
Instrumentació del sistema d’auscultació i 1a lectura (Lectura 0).
FASE 2: Esbrossada general.
Formació de plataforma superior a +151,20.
Formació de rampes d’accés a part inferior del solar.
FASE 3: Execució de murs de contenció en mitgera nord.
Reblert plataforma+142,00.
FASE 4: Execució murs urbanització.
Reblert plataforma.
FASE 5: Execució murs urbantizació.
Execució fonamentació Eix A (Edifici).
Reblert plataforma +145,90.
FASE 6: Execució fonamentació Edifici Zona A-B / 8-14.
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FASE 7: Execució murs urbanització.
FASE 8: Execució fonamentació Edifici Zona A-C / 3-8’.
FASE 9: Execucicó fonamentació Edifici Zona A-C / 1-3
Urbanització Zona Sud (murs i escala).
FASE 10: Estructura edifici.

2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS
2.1 FORMIGONS
A continuació es presenten els formigons que es prescriuran al projecte i tipificats d’acord a la “Instrucción de
Hormigón Estructural EHE-08”.
No es premetrà l’ús d’additius i/o addicions no especificats al projecte sense acceptació prèvia de la Direcció
Facultativa.
2.1.1 Fonaments, forjats i murs: HA-25/B/20/IIa
Resistència característica del formigó (per HA-25):
als 7 dies: 17N/mm²
als 28 dies: 25 N/mm²
Ciment: CEM I 42.5
Àrids: Classe: rodolada o “machaca”.
Grandària màxima:
20 mm
Tipus d’ambient: IIa
Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa.
Dossificació per metre cúbic:
Ciment: > 275 kg/m3
Aigua: < 0,5C
Docilitat:
B: Consistència tova (assentament en con d’Abrams: 6 a 9 cm)
Compactació:
Per vibrat normal
Acer:
Límit elàstic:
510 N/mm²
Tipus d’acer:
B-500 S
Control de resistència
Del formigó : Estadístic (art.86.5.4. EHE-08)
De l’acer:
Segons art. 87 i 88 EHE-08.
Control d’execució (formigó armat) : Normal (art.92.3. EHE-08)
2.1.2 Pilars i escales: HA-25/B/10/IIa
Resistència característica del formigó (per HA-25):
als 7 dies: 17N/mm²
als 28 dies: 25 N/mm²
Ciment: CEM I 42.5
Àrids: Classe: rodolada o “machaca”.
Grandària màxima:
10 mm
Tipus d’ambient: IIa
Additius: No s’admeten sense autorització explícita de la Direcció Facultativa.
Dossificació per metre cúbic:
Ciment: > 275 kg/m3
Aigua: < 0,5C
Docilitat:
B: Consistència tova (assentament en con d’Abrams: 6 a 9 cm)
Compactació:
Per vibrat normal
Acer:
Límit elàstic:
510 N/mm²
Tipus d’acer:
B-500 S
Control de resistència
Del formigó : Estadístic (art.86.5.4. EHE-08)
De l’acer:
Segons art. 87 i 88 EHE-08.
Control d’execució (formigó armat) : Normal (art.92.3. EHE-08)

2.2 ACERS
Les peces d’estructura metàl.lica es realitzaran amb acer del tipus S-275-JR.
Especificacions exigides per el CTE-DB-SE-Acero:
Límit elàstic :
275 N/mm² per t<16mm
265 N/mm² per 16<t<40mm
255 N/mm² per 40<t<63mm
Mòdul d’elasticitat: 21x104 N/mm2
Coeficient de Poisson: 0,3
Coeficient de dilatació tèrmica: 12 x 10-6 ºC-1
Densitat: 7,85 t/m3
Es tindrà en compte les exigències que estableix la instrucció EAE.
2.3 FUSTA
Les peces d’estructura de fusta dels forjats es fabricaran amb les següents característiques:
2.3.1 Pilars i bigues:
Bigues de fusta laminada encolada de qualitat GL24h.
Resistència a flexió vertical
Resistència a tracció paral·lela
Resistència a compressió paral·lela
Mòdul d’elasticitat
2.3.2 Tauler superior dels forjats KERTO-Q:
Resistència a flexió vertical
Resistència a tracció paral·lela
Resistència a compressió paral·lela
Mòdul d’elasticitat
2.3.3 Costelles del forjat i altres bigues KERTO-S:
Resistència a flexió vertical
Resistència a tracció paral·lela
Resistència a compressió paral·lela
Mòdul d’elasticitat
2.3.4 Taulers CLT:
Resistència a flexió vertical
Resistència a tracció paral·lela
Resistència a compressió paral·lela
Mòdul d’elasticitat

GL24h
24 N /mm2
16,5 N /mm2
24 N /mm2
11.600 N /mm2
KERTO-Q
32 N /mm2
26 N /mm2
26 N /mm2
8.800 N /mm2
KERTO-S
44 N /mm2
35 N /mm2
35 N /mm2
11.600 N /mm2
Taulers CLT
20 N /mm2
15 N /mm2
20 N /mm2
8.000 N /mm2

2.4. ESTRUCTURA D’OBRA DE FÀBRICA
L’estructura d’obra de bloc de formigó es realitzarà amb peces de 15 ó 20cm de gruix formant parets de càrrega segons
les següents característiques especificades a la Norma CTE-SE-F:
Resistència del bloc:
Fb = 20 N/mm2
Resistència del morter:
Fm = 10 N/mm2
Gruix dels junts:
1cm
Tipus de morter:
M-10
Resistència de càlcul de la fàbrica:
Fk = 7 N/mm2
Tipus exposició ambiental:
IIa
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En particular, per a la verificació d’ Estats Límit Ultims dels elements de fonamentació i contenció , el CTE DB SE-C
determina els següents valors per als coeficients de seguretat parcials sobre els materials:

2.5 MANTENIMENT
2.5.1 FORMIGÓ
Els paraments d’elemets de formigó armat exposats a la intemperie es protegiran amb imprimació “JENSEN-SI-22” amb
manteniment periòdic (cada 5 anys).
2.5.2 FUSTA
Segons CTE DB SE-M.3:
Classe de risc: 2
Classe de servei: 2
2.6 COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT PER ALS MATERIALS
2.6.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT:
Control d’execució: normal.
Situació persistent o transitòria:
Sobre el formigó:
Sobre l’acer (passiu i actiu):
Situació accidental:
Sobre el formigó:
Sobre l’acer (passiu i actiu):

Situacions persistents o transitòries:
Enfonsament: ………………………………….
Esllavissament: ………………………………..
Bolcada:Accions estabilitzadores : ………..
Accions desestabilitzadores : …….
Estabilitat global: ……………………………..

R =3,0
R =1,5
R =1,0
R =1,0
R =1,0

;
;
;
;
;

M =1,0
M =1,0
M =1,0
M =1,0
M =1,8

Situacions extraordinàries:
Enfonsament:…………………………..….
Esllavissament: ……………………………
Bolcada:Accions estabilitzadores :….…
Accions desestabilitzadores : ..
Estabilitat global: …………………………

R =2,0
R =1,1
R =1,0
R =1,0
R =1,0

;
;
;
;
;

M =1,0
M =1,0
M =1,0
M =1,0
M =1,2

R : coeficient parcial per a la resistència dels materials.
M : coeficient parcial per a les propietats dels materials.

coeficient de minoració d’1,50
coeficient de minoració d’1,15
coeficient de minoració d’1,30
coeficient de minoració d’1,00

3 ACCIONS CONSIDERADES

2.6.2 ESTRUCTURA D’ACER:

3.1 ACCIONS PERMANENTS

Segons DB SE-A (art.2.3.3.), per a comprovacions de resistència:

3.1.1 PES PROPI

Coef. parcials de seguretat relatiu a la plastificació del material :…….…………......
Coef. parcials de seguretat relatiu a inestabilitats : ....................................................
Coef. parcials de seguretat relatiu a la resistència última del material :…………….
Coef. parcials de seg. per a la resistència al lliscament per cargols a.r. E.L.S. :.…
Coef. parcials de seg. per a la resistència al lliscament per cargols a.r. E.L.U. :…….
Coef. parcials de seg. per a la resist. al lliscament per cargols amb forats rasgats :..

M0= 1,05
M1= 1,05
M2= 1,25
M3= 1,10
M3= 1,25
M3= 1,40

Els pesos de cada element, s’han calculat a partir de les seves dimensions i densitat.
Densitat considerades:
Formigó armat:
2,5 t/m3
Formigó en massa:
2,3 t/m3
Acer:
7,85 t/m3
Maó calat:
1,5 t/m3
3.1.2 CÀRREGUES PERMANENTS

2.6.3 ESTRUCTURA DE FUSTA
Segons DB SE-M, per a comprovacions de resistència:
Coeficients parcials de seguretat per al material (fusta):
Fusta massissa:
 M= 1,3
Fusta laminada encolada:
 M= 1,25
Unions:
 M= 1,3
Plaques-clau:
 M= 1,25
Situacions extraordinàries:
 M= 1,00

Els pesos de cada element, s’han calculat a partir de les seves dimensions i densitat.
Densitat considerades:
Terra compactada:
2,0 t/m3
Formigó cel.lular:
0,5 t/m3
Paviments de “terrazo”:
2,1 t/m3
Maó calat:
1,5 t/m3
Vidre:
3,0 t/m3
Guix:
1,5 t/m3

2.6.4 ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA:

3.2 ACCIONS VARIABLES

Coeficient de majoració d’accions variables:
Coeficient de majoració d’accions permanents:

1,50
1,35

2.6.5 COEFICIENTS PARCIALS PELS MATERIALS APLICATS A FONAMENTACIÓ O CONTENCIÓ

3.2.1 SOBRECÀRREGUES D’ÚS
Atenent a la taula 3.1 del DB-SE-AE, s’han considerat les següents sobrecàrregues d’ús:
Sobrecàrregues uniformes:
a) Zones interiors d’accés públic – vestíbuls : 5,0 KN/m2
b) Zones interiors administratives : 3,0 KN/m2
c) Zones exteriors d’accés públic peatonal : 5,0 KN/m2
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d)
e)
f)
g)
h)

Zones de coberta (no accesibles a l’ús (només manteniment)) : 1,0 KN/m2
Zona instal.lacions : 5,0 KN/m2
Zona aules: 3,0 KN/m2
Zones de coberta (accessibles a l’ús) : 3,0 KN/m2
Terrasses d’ús comunitari: 5,0 KN/m2

Pressió del vent: qb = qe x ce x cp
Sobrecàrrega deguda al vent:
Per z<3m:

qep = qb x ce x cp = 0,52 KN/m2
qes = qb x ce x cs = -0,455 KN/m2
Per 3m<z<6m:
qep = qb x ce x cp = 0,56 KN/m2
qes = qb x ce x cs = -0,49 KN/m2
Per 6m<z<9m:
qep = qb x ce x cp = 0,68 KN/m2
qes = qb x ce x cs = -0,595 KN/m2
Per 9m<z<12m: qep = qb x ce x cp = 0,76 KN/m2
qes = qb x ce x cs = -0,665 KN/m2
Per 12m<z<15m: qep = qb x ce x cp = 0,84 KN/m2
qes = qb x ce x cs = -0,735 KN/m2

Sobrecàrregues puntuals:
a) Zones interiors d’accés públic: 4,0 KN (50x50mm)
b) Zones exteriors d’accés públic: 7,0 KN (50x50mm)
c) Zones interiors d’instal.lacions: 20,0 KN (200x200mm)
3.2.2 ACCIONS A SOBRE VIALS PERIMETRALS
Sobrecàrrega uniforme :

20,0 KN/m2

3.2.3 ACCIONS DEL TERRENY (EMPENTES EN PERÍMETRE DE CONTENCIONS)
Per a la determinació d’empentes actives i pasives en el sistema de fonaments i de contencions perimetrals s’han
adoptat els següents paràmetres geotècnics del terreny extrets del geotècnic realitzat el Setembre de 2018:
Rebliment:
Unitat Quaternària:
Substrat de sauló:

Cohesió: 0,0 kg/cm2
Angle de fregament intern: 25º
Densitat aparent : 1,90 Tm/m3
Cohesió: 0,22 kg/cm2
Angle de fregament intern: 32º
Densitat aparent : 2,10 Tm/m3
Cohesió: 2,5 kg/cm2
Angle de fregament intern: 38º
Densitat aparent : 2,30 Tm/m3

3.2.6 ACCIONS DE NEU
Segons la Norma DB SE-AE, s’han considerat els següents paràmetres de càlcul:
Alçada topogràfica absoluta de l’edifici:
+164,00 m
Càrrega de neu: qn =  · sk
Coeficient de forma de la coberta (art. 3.5.3.):  = 1,0
Valor característic de la càrrega de neu a sobre el terreny horitz. (art. 3.5.2.): sk = 0,4 KN/m2
qn =  · sk = 0,4 KN/m2
3.2.7 ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES
Les dimensions màximes de l’edifici en planta són de 62,23 en una direcció i 12,57 en l’altra.
Per minimitzar els efectes de les alternàncies tèrmiques sobre l’estructura, és necessari disposar un junt de dilatació,
independitzant completament en l’edifici en dos.
Aquesta separació d’edificis coincidirà amb els dos tpus de fonamentació que tindrà l’edifici, una superficial i una altra
profunda.

3.3 ACCIONS ACCIDENTALS

3.2.4 ACCIONS A SOBRE BARANES
Segons CTE DB SE-AE7:
Sobrecàrrega horitzontal:
Sobrecàrrega vertical:

Cs = - 0,7 (succió)

1,6 KN/m
2,0 KN/m

3.2.5 ACCIONS EÒLIQUES
Es considera que l’acció del vent actua en la direcció més desfavorable.
Segons la Norma DB SE-AE, els paràmetres de càlcul són els següents:
Màxima alçada de l’edifici: 13,70 m
Emplaçament : Barcelona (zona C, segons “Anejo D, DB SE-AE”)
Grau d’ “aspereza “ de l’entorn:
tipus IV (zona urbana)
Coeficient d’exposició (grau tipus IV):
ce = 1,3 per
h < 3m
ce = 1,4 per 3m < h < 6m
ce = 1,7 per 6m < h < 9m
ce = 1,9 per 9m < h < 12m
ce = 2,1 per 12m < h < 15m
Velocitat del vent prevista:v = 29 m/s (Zona “C”. Segons “anejo D –CTE-SE-AE)
Pressió dinàmica del vent: qb = 0,52 KN/m² (segons art.3.3.2., DB SE-AE)
Factor d’esbeltesa al pla paral.lel al vent: < 5
Coeficient eòlic (segons art. 3.3.4, per edificis de pisos):
Cp = 0,8 (pressió)

3.3.1 ACCIONS SÍSMIQUES
Norma considerada:
Norma sismorresistent NCSE-02
Grau sísmic del lloc:
ab/g=0,04 (Barcelona)
Tipus de construcció:
De importància normal; segons art. 1.2.2.
Acceleració sísmica bàsica:
ab = 0,04/g (Barcelona)
Coeficient de contribució:
k=1.00
Vida útil:
50 anys (Construccions d’importància normal)
Coeficient de risc:
ρ =1,0 (per a construccions d’importància normal, segons art. 2.2)
Coeficient del sòl:
c=1,5 (tipus II / III)
Coeficient d’ampliació del sòl:
s = c/1,25 = 1,5/1,25=1,2 (taula 2.1) (art. 2.2)
Part de la sobrecàrrega a considerar:
0,5 (edifici habitatges, art.3.2.)
Esmorteïment:
5% (plantes compartimentades) (taula 3.1)
Ductilitat de l’estructura:
= 2 (baixa)
Coeficient de resposta:
= 0,5 (segons taula 3.1.)
Acceleració sísmica de càlcul:
ac=s.ρ.ab; ac=0,048g (Coeficient de risc ρ =1.0)
Donat que l’edifici objecte del projecte és de “importancia normal” amb pòrtics ben arriostrats entre sí a totes les
direccions i que l’acceleració sísmica de càlcul és inferior a 0,08g, no és obligatòria l’aplicació de la normativa
sismorresistent (art. 1.2.3. de la NCSE-02).
3.3.2 VEHICLE DE BOMBERS
A les possibles zones de trànsit de vehicles de bombers (vials perímetrals) s’han considerat les següents càrregues:
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Sobrecàrrega uniforme:
Sobrecàrrega puntual:

20,0 KN/m2
45,0 KN (en 20x20 cm)

4 ESTATS DE CÀRREGUES SOBRE FORJATS
4.1 ZONA: SOLERA
Tipus de forjat: Solera
Càrregues permanents............................................................... 1,00 kN/m²
Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 5,00 kN/m²
4.2 ZONA: ALTELL
Tipus de forjat: Llosa massissa
Càrregues permanents............................................................... 1,00 kN/m²
Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 5,00 kN/m²
4.3 ZONA: ALTELL
Tipus de forjat: Llosa massissa
Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 5,00 kN/m²
4.4 ZONA: SOSTRE P.SOTERRANI
Tipus de forjat: Llosa massissa / Solera
Càrregues permanents............................................................... 1,50 kN/m²
Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 5,00 kN/m²

Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 3,00 kN/m²

4.11 ZONA: COBERTA
Tipus de forjat: Forjat de fusta
Càrregues permanents ............................................................... 1,00 kN/m²
Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 1,00 kN/m²
Sobrecàrrega de neu .................................................................. 0,40 kN/m²
4.12 ZONA: COBERTA
Tipus de forjat: Forjat de fusta
Càrregues permanents ............................................................... 0,25 kN/m²
Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 1,00 kN/m²
Sobrecàrrega de neu .................................................................. 0,40 kN/m²

5. VALORS DE CÀLCUL DE LES ACCCIONS
Es defineix com valor de càlcul d’una acció al obtingut com producte d’un coeficient parcial de seguretat per el valor
representatiu de l’acció : Fd = f x i x Fk
A on:
Fd : valor de càlcul de l’acció Fk.
f : coeficient parcial de seguretat de l’acció considerada, segons aptat. 3.7.
i : coeficient de simultaneïtat (veure 3.7).

4.5 ZONA: SOSTRE P.SOTERRANI
Tipus de forjat: Solera
Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 5,00 kN/m²
Sobrecàrrega de neu.................................................................. 0,40 kN/m²

6. COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT PER A LES ACCIONS

4.6 ZONA: SOSTRE P.BAIXA
Tipus de forjat: Forjat Unidireccional
Càrregues permanents............................................................... 1,50 kN/m²
Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 3,00 kN/m²

6.1 PER VERIFICACIONS DE RESISTÈNCIA:
Situacions persistents o transitòries:
Accions permanents desfavorables :

4.7 ZONA: SOSTRE P.BAIXA
Tipus de forjat: Llosa massissa
Càrregues permanents............................................................... 1,50 kN/m²
Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 3,00 kN/m²
4.8 ZONA: S.P.BAIXA
Tipus de forjat: Forjat de fusta
Càrregues permanents............................................................... 0,40 kN/m²
Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 3,00 kN/m²
4.9 ZONA: S.P.BAIXA
Tipus de forjat: Forjat de fusta
Càrregues permanents............................................................... 2,00 kN/m²
Sobrecàrrega d’ús ...................................................................... 5,00 kN/m²
4.10 ZONA: S.P.BAIXA
Tipus de forjat: Forjat de fusta
Càrregues permanents............................................................... 0,70 kN/m²

Segons DB SE 4.2. i EHE-08 (12.1):

Pressió d’aigua : ............. 1,20
Altres :............................. 1,35
Accions permanents favorables :
Pressió d’aigua : ............. 0,90
Empentes terreny :........... 0,70
Pes propi i pes terreny :.... 0,80
Accions variables desfavorables :................................................ 1,50
Accions variables favorables :...................................................... 0,00
Situacions accidentals :
Accions desfavorables :............................................................... 1,00
Accions permanents favorables :.................................................. 1,00
Accions variables favorables :...................................................... 0,00

6.2 PER VERIFICACIONS D’ESTABILITAT:
Situacions persistents o transitòries:
Accions permanents desfavorables :

Pressió d’aigua : .............
Empentes del terreny :.....
Altres :.............................
Accions permanents favorables :
Pressió d’aigua : .............
Empentes terreny :..........
Pes propi i pes terreny :..
Accions variables desfavorables :................................................. 1,50

1,05
1,35
1,10
0,95
0,80
0,90
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Accions variables favorables :...................................................... 0,00
Situacions accidentals :
Accions desfavorables :............................................................... 1,00
Accions permanents favorables :................................................... 1,00
Accions variables favorables :...................................................... 0,00
6.3. PER VERIFICACIONS D’ESTATS LÍMITS DE SERVEI:
Accions permanents desfavorables : .....………….................... 1,00
Accions permanents favorables : …………………………... 1,00
Accions variables desfavorables :.................................................. 1,00
Accions variables favorables :....................................................... 0,00

6.4. PER VERIFICACIONS D’ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ:
En particular, per a la verificació d’ Estats Límit Últims dels elements de fonamentació i contenció, el CTE DB SE-C
determina els següents valors per als coeficients de seguretat parcials sobre les accions :
Situacions persistents o transitòries:
Enfonsament : ………………………………….
Esllavissament : ……………………………
Bolcada:
accions estabilitzadores : ………
accions desestabilitzadores : ….
Estabilitat global : ……………………………..
Capacitat estructural : …………………………

E =1,0; F =1,0
E =1,0 ; F =1,0
E =0,9 ; F =1,0
E =1,8 ; F =1,0
E =1,0 ; F =1,0
E =1,6 ; F =1,0

Situacions extraordinàries:
Enfonsament : ………………………………….
Esllavissament : …………………………..
Bolcada:
accions estabilitzadores : ……
accions desestabilitzadores : ….
Estabilitat global : ……………………………..
Capacitat estructural : ………………………..

E =1,0
E =1,0
E =0,9
E =1,2
E =1,0
E =1,0

E : coeficient parcial de l’efecte de les accions.
F : coeficient parcial de les accions.

7. HIPÒTESI DE CÀLCUL I COMBINACIONS D’ACCIONS
Segons DB SE (art. 4.2.2.), s’han previst les següents combinacions d’accions:
7.1 PER VERIFICACIONS DE CAPACITAT PORTANT:
Per accions corresponents a situació persistents o transitòries :

G,J · G k,J + P · P + Q,1 · Q k,1Q,j · O,j · Q k,j
Amb accions corresponents a situació extraordinaria :

G,J · G k,J + P · P + Ad + Q,1 · 1,1 · Q k,1Q,j · 2,i · Q k,j
Amb accions accidentals sísmiques :

G k,J + P + Ad + 2,i · Q k,j
Gk = accions permanents
P = accions de pretensat

;
;
;
;
;
;

F =1,0
F =1,0
F =1,0
F =1,0
F =1,0
F =1,0

Qk = accions variables
Ad = accions accidentals
7.2 PER VERIFICACIONS D’APTITUDS DE SERVEI:
Per accions de curta durada amb efectes irreversibles:

G k,J + P + Q k,1O,j · Q k,j
Per accions de curta durada amb efectes reversibles:

G k,J + P + 1,1 · Q k,1 2,i · Q k,j


Per accions de llarga durada:
G k,J + P + 2,i · Q k,j
Gk = accions permanents
P = accions de pretensat
Qk = accions variables
Ad = accions accidentals

7.3 COEFICIENTS DE SIMULTANEÏTAT :
Segons CTE DB SE-11:
Sobrecàrregues d’ús :
Zones d’aules i d’accés públic :
Zones per vehicles (P<30KN) :
Sobrecàrregues de neu :
Zones d’altitud< 1000m :
Sobrecàrregues de vent :
Sobrecàrregues tèrmiques :
Accions variables del terreny :

0 = 0,7 ; 1 = 0,7 ; 2 = 0,6
0 = 0,7 ; 1 = 0,7 ; 2 = 0,6
0 = 0,5
0 = 0,6
0 = 0,6
0 = 0,7

;
;
;
;

1 = 0,2 ;
1 = 0,5 ;
1 = 0,5 ;
1 = 0,7 ;

2 = 0
2 = 0
2 = 0
2 = 0,7

8 BASES DE CÀLCUL
8.1 ESTATS LÍMITS ÚLTIMS
El “Código Técnico de la Edificación, en el documento básico DB-SE bases de calculo“, estableix els principis i requisits
relatius a la resistencia mecànica i a l’estabilitat de l’edifici projectat, així com a l’aptitud al servei, amb la seva
durabilitat inclosa.
D’acord amb aquest document, es denomina capacitat portant a l’aptitud de l’edifici per a garantir l’estabilitat del
conjunt i la resistència necessària intrínsecament relacionada amb els Estados Límite Últimos.
S’han considerat com Estados Límite Últimos els següents :
 Els deguts a la pèrdua de l’equilibri de l’edifici.
 Els deguts a fallada per una deformació excessiva.
 Els deguts a fallada per transformació de l’estructura o part d’ella en un mecanisme.
 Els deguts a fallada per trencament dels elements estructurals o de les seves unions.
 Els deguts a fallada per inestabilitat d’elements estructurals, amb els efectes del temps com la corrosió o la fatiga
inclosos.
8.1.1 ESTAT LÍMIT ÚLTIM D’ESTABILITAT
La verificació de que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici i de parts independents del mateix, s’ha aplicat a
totes les situacions de dimensionat pertinents, complint amb la condició: Ed,dst ≤ Ed,stb
Essent:
 Ed,dst el valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores
 Ed,stb el valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilizadores
8.1.2 ESTAT LÍMIT ÚLTIM DE RESISTÈNCIA
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Igualment, s’ha verificat que hi hagi suficient resistència de l’estructura portant, dels elements estructurals, seccions,
punts o unions entre elements, per a totes les situacions de dimensionat pertinents, complint la següent condició: Ed < Rd
Essent:
Ed : valor de càlcul de l’efecte de les accions
Rd :valor de càlcul de la resistència corresponent
El valor de càlcul de la resistència d’una estructura, element, secció, punt o unió entre elements s’obté de càlculs
basats en les seves característiques geomètriques a partir de models de comportament de l’efecte analitzat, i de la
resistència de càlcul (fd) dels materials implicats, que en general s’expressa com a cocient entre la resistència
característica (fk) i el coeficient de seguretat del material, del que el seu valor es defineix per cada un dels sistemes
constructius en el seu capítol corresponent.
8.2 ESTATS LÍMITS DE SERVEI
Els Estats Límit de Servei previstos son els següents:
 Els relatius a les deformacions (fletxes, assentaments o desploms) que afecten a l’apariència de l’obra, al confort
dels usuaris o al funcionament de les instal.lacions.
 Els danys o el deteriorament que puguin afectar desfavorablement a l’ aparença, a la durabilitat o a la
funcionalitat de l’obra.
 Les vibracions.
8.2.1 FLETXES
Es considera que la fletxa és la deformació d’un element per efecte de les carregues que sustenta.
Es direfencien les següents:
 Fletxa instantània: La produïda per l’actuació de la càrrega total.
 Fletxa diferida: La produïda per els efectes de retracció i fluència.
 Fletxa total a termini infinit: La suma de la instantània i la diferida.
 Fletxa activa: La fletxa total a termini infinit menys l’existent en el moment en que es construeix un element
vinculat a l’element estructural (envà, tancament, etc).
Segons DB SE (art.4.3.3.), les limitacions de fletxa considerades són les següents:
Amb envans fràgils:
f < 1/500 L(x2)
Amb envans ordinaris:
f < 1/400 L(x2)
Altres casos:
f < 1/300 L(x2)
Consideració del confort dels usuaris (accions de curta durada): f< 1/350 L(x2)
Consideració de l’aparença de l’obra (accions quasi permanents) f< 1/300 L(x2)
També es compleix la instrucció EHE (art. 50.) per a forjats:
Fletxa total a temps infinit (ft∞):
ft∞ < L/250
ft∞ < L/500 + 1 cm
Fletxa activa (fa):
fa < L/500
fa < L/1000 + 0,5 cm
8.2.2 DEFORMACIONS HORITZONTALS:
S’admet que l’estructura és suficientement rígida si, para qualsevol peça, les deformacions horitzontals cumpleixen amb
les següents limitacions :
Desplom total:
f < 1/500 H
Desplom parcial:
f < 1/250 H
Consideració de l’aparença de l’obra (accions quasi permanents) f < 1/250 H
8.2.3 CONDICIONS DE FISSURACIÓ:
Segons art.5.1. de la EHE-08, es limita l’ apertura màxima de fissures a:
Ambient IIa:
w < 0,3 mm per formigó armat

8.2.4 DISTORSIÓ ANGULAR EN FONAMENTACIÓ
Segons CTE DB SE-C (2.4.3.), per a les comprovacions de l’ Estat Límit de Servei de distorsió angular s’estableix que mai
sobrepassi el següent límit :
 < 1/300.
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9. MÈTODE DE CÀLCUL
Les accions que es sol.liciten a cada un dels elements que composen l’estructura, estan d’acord amb el que dicta la
norma DB SE AE , tant al que es refereix a càrregues gravitatòries i d’ús, com al que es refereix a accions eòliques,
empentes de terreny, etc.
El procés de càlcul dels esforços de les esmentades accions produeixen en cada un dels elements estructurals,
s’efectua amb ordinador, segons les lleis de l’elasticitat lineal a través del mètode de les deformacions i de la matriu de
rigidesa global, mitjançant els programes informàtics CYPECAD-3D i els programes propis FUSTAFLEX, FUSTACOMP1 i
FUSTACOMPELT.
Tots els elements de formigó armat que composen l’estructura estan calculats d’acord amb la vigent EHE-08:
“Instrucción para el Hormigón Estructural”, considerant el periode plàstic del diagrama tensió-deformació, amb
distribució parabòlica-rectangular (mètode en ruptura).
Tots els elements de fusta estan calculats d’acord amb el DB SE-M.

10. INFORME GEOTÈCNIC
Empresa realitzadora: BOSCH VENTAYOL GEOSERVEIS, S.L./Data: Setembre 2018/Informe: 2008P5971
Nombre de sondeigs:
4 sondeig a rotació
6 assaigs SPT
3 mostres d’extracció inalterades del terreny
14 punts de reconeixament geotècnic
En una anterior campanya feta en el mateix solar s’havien fet 10 sondeigs, amb 109 assaigs SPT i 18 mostres
inalterades, amb la mateixa metodología.
Estrats travessats:
Rebliment: Argiles, sores granítiques, graves de pissarra I restes de runa
Unitat Quaternària: Argila vermella ó marró, amb graves de pissarra i nòduls calcaris
Substrat de granit alterat a sauló
No s’ha detectat presència de nivel freàtic en cap dels sondejos fet en el 2018, però sí el fet en el 2009. Cal dir que les
cotes a les que s’ha trobat l’aigua als sondejos de 2018 estan aprox. 8m per sota del nivell de les sabates més baixes de
l’edifici i que la tipologia de micropilots prescrita (autroperforants) és compatible amb l’existència d’aigua a les
profunditats esmentades.
Estrat resistent: Unitat Quaternària ó Substrat de sauló (segons la posició)
Tensió admissible de l’estrat resistent:
2,0 kg/cm2 en sabates corregudes (Unitat Quaternària)
2,4 kg/cm2 en sabates quadrades (Unitat Quaternària)
Per a la determinació d’empentes actives i passives al sistema de contencions perimetrals s’han adoptat els següents
paràmetres geotècnics del terreny:
Rebliment:
Cohesió: 0,0 kg/cm2
Angle de fregament intern: 25º
Densitat aparent : 1,90 Tm/m3
Unitat Quaternària:
Cohesió: 0,22 kg/cm2
Angle de fregament intern: 32º
Densitat aparent : 2,10 Tm/m3
Substrat de sauló:
Cohesió: 2,5 kg/cm2
Angle de fregament intern: 38º
Densitat aparent : 2,30 Tm/m3
Grup de terreny: T-3 en bona part del solar
El medi de fonamentació no presenta característiques expansives, i l’aigua no és agressiva al formigó.
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1.3.4

ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS

Les solucions adoptades per a l’envolupant i en els acabats exteriors compleixen els requisits de la normativa i de
l’encàrrec seguint les especificacions del capítol “1.4 Justificació de l’acompliment de les condicions tècniques” de la
Memòria descriptiva així com el recollit en el document “Condicions tècniques per a la ubicació d’una Escola Bressol de
6 grups en planta baixa”.
Terres en contacte amb el terreny
Interior
Solera de formigó armat de 15 de gruix
Paviment de formigó armat de 15cm de gruix. Acabat rentat
Làmina geotèxtil
Làmina impermeable LBM i de protecció anti radó
Formigó de neteja de 5cm de gruix
Emmacat de graves reciclades de gruix 20cm.
Reomplert de terres adequades en capes de 20cm, compactat al 95% próctor
Exterior
Solera de formigó armat de 20 de gruix
Làmina polietilè de 100 micres
Emmacat de graves reciclades de gruix 20cm
Làmina geotèxtil
Murs en contacte amb el terreny
Emulsió bituminosa
Lamina impermeable LBM
Lamina drenant de polietilè amb geotèxtil adherit
Reblert de graves reciclades
Tub drenatge
Cobertes
Coberta metàl·lica cos principal. Conjunt format per:
Coberta amb planxa d’acer galvanitzat i prelacat amb safates continues amb junta alçada plegada in situ perfilades
a taller de 0,7 mm amb una longitud total de 9 m i una secció llisa de 345/470 x 55 mm amb suports galvanitzats sobre
guies z de planxa plegada amb una alçada de 80mm cada 120 cm i 40 en el perímetre, tot el conjunt amb una
pendent del 11%
Aïllament tèrmic PIR de 80mm,
Canal de recollida d’aigües de 25 x 15 cm de xapa d’acer galvanitzat plegada (major o igual 345 cm2)
Sobreeixidor, Ø50mm
Coronament de xapa d’acer plegada galvanitzada i prelacada, de 2mm de gruix
Desguàs pluvial format per conducte interior de PVC de 110 i contra tub exterior d’acer galvanitzat
Ancoratge per a suport de línia de vida horitzontal fixada mecànicament a la junta alçada de la coberta metàl·lica
Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal
segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tensat.
Coberta metàl·lica cos volat façana nord. Conjunt format per:
Coberta amb planxa d’acer galvanitzat i prelacat amb safates continues amb junta alçada plegada in situ perfilades
a taller de 0,7 mm amb una longitud total de 90 cm i una secció llisa de 345/470 x 55 mm amb suports galvanitzats
sobre guies z de planxa plegada amb una alçada de 80/100mm, amb una pendent del 3%
Aïllament tèrmic PIR de 80mm,
Remat de planxa plegada d’acer galvanitzat perelacat
Terrasses planta primera. Conjunt format per:
Lamina de polietilè
Aïllament tèrmic PIR 10 cm

Geotextil tipus Danofelt PY 200 o similar
Capa formigó formació de pendents de 4-9 cm (2% transv.)
Lamina impermeable LBM de dues capes
Morter de protecció de 3 cm
Rajola ceràmica tipus Calaf 27 x 13,5 x 1,5 adherit amb ciment cola i juntes hidròfugues
Canal continua tipus Aco drain de 20 cm amb reixa d’acer galvanitzat
Planxa galvanitzada plegada remat lateral forjat sobre tub fixació barana formant mimbell
Barana amb passamans de 60 x 10mm i brèndoles diàmetre 10mm cada 10cm d’acer galvanitzat
Coberta P-1 zona plaça i porxo d’acces. Conjunt format per:
Lamina de polietilè
Aïllament tèrmic PIR 10 cm
Geotextil tipus Danofelt PY 200 o similar
Capa formigó formació de pendents alleugerit de 5-25 cm (2% transv.)
Lamina impermeable LBM de dues capes
Morter de protecció de 3 cm
Rajola ceràmica tipus Calaf 27 x 13,5 x 1,5 adherit amb ciment cola i juntes hidròfugues
Planxa plegada d’acer galvanitzat de 5mm formant remat paviment i coronació mur.
Barana amb passamans de 40 x 10mm i brèndoles diàmetre 10mm cada 1cm d’acer galvanitzat
Façanes
Nord
Panell de fusta prefabricat de 18 cm format per panell tricapa, barrera vapor, aïllament de fibres de fusta de 14,5
cms, panell estructural LVL de fusta microlaminat de 14,5 x 0,75 cm cada 60cm, panell OSB de 18 mm, lamina
impermeable transpirable TYVEC.
Acabat exterior de delgues verticals de fusta tipus Accoya sobre conjunt doble de rastrells creuats de fusta de pi a
l’autoclau deixant cambra ventilada i aïllament tèrmic de llana de roca 80mm fixat al panell
Sud
Panell de fusta prefabricat de 14 cm format per panell tricapa, barrera vapor, aïllament de fibres de fusta de 9,5 cms,
panell estructural LVL de fusta microlaminat de 9,5 x 0,75 cm cada 60cm, panell OSB de 18 mm, lamina impermeable
transpirable TYVEC.
Acabat exterior de delgues verticals de fusta tipus Accoya sobre conjunt doble de rastrells creuats de fusta de pi a
l’autoclau deixant cambra ventilada
Acabat interior amb trasdossat de placa de cartró guix hidròfug sobre estructura de 48mm i aïllament de llana de
vidre de 40 mm
Est
Panell de fusta prefabricat de 18 cm format per panell tricapa, barrera vapor, aïllament de fibres de fusta de 14,5
cms, panell estructural LVL de fusta microlaminat de 14,5 x 0,75 cm cada 60cm, panell OSB de 18 mm, lamina
impermeable transpirable TYVEC.
Planxa d’acer galvanitzat i prelacat amb safates continues amb junta alçada plegada in situ perfilades a taller de 0,7
mm amb una longitud total max. de 5,5 m i una secció llisa de 345/470 x 55 mm amb suports galvanitzats sobre guies z
de planxa plegada amb una alçada de 80mm cada 120 cm i 40 en el perímetre deixant cambra ventilada i aïllament
tèrmic de llana de roca 80mm fixat al panell
Acabat interior amb trasdossat de placa de cartró guix hidròfug sobre estructura de 48mm i aïllament de llana de
vidre de 40 mm
Oest / Zona serveis
Bloc de formigó reomplert i armat. Mides: 20x20x40cm (zona cuina i serveis)
Arrebossat
Revestiment interior de Rajola ceramica de gres porcelànic prensat sobre morter adhesiu
Revestiment exterior amb safates de planxa d'acer galvanitzat i pintat de 2mm plegada llisa o perforada davant
obertures, adherida a panell hidròfug i fixada a perfils metàl·lics de suport formant cambra ventilada en zona serveis
façana sud
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Planxa d’acer galvanitzat i prelacat amb safates continues amb junta alçada plegada in situ perfilades a taller de 0,7
mm amb una longitud total max. de 5,5 m i una secció llisa de 345/470 x 55 mm amb suports galvanitzats sobre guies z
de planxa plegada amb una alçada de 80mm cada 120 cm i 40 en el perímetre deixant cambra ventilada i aïllament
tèrmic de llana de roca 80mm en façana oest
Escales / Rampes exteriors
Escala exterior entre pati planta -1 i porxo Pb
Escala de 2 trams de 21 graons, de 16x30cm. De cota 154.96m a 151,60m.
Solució constructiva: llosa de formigó armat + formació de graonat d'obra
Acabat peces de pedra artificial tipus Breinco superstep o similar

El manteniment de la façana sud es pot fer a peu pla des del pati en planta baixa i des de la terrassa correguda o des
del carrer en planta 1
La façana nord presenta major complexitat per la seva major alçada, degut a l’important desnivell. Es per això i per
facilitar el propi manteniment de l’interior d’illa que el projecte incorpora un camí en aquest espai.
Aquest camí enllaça en els seu extrem oest amb un replà de les escales dels canadencs que a la seva volta
connecta amb una rampa existent que envoltant el centre cívic arriba fins al carrer Arenys. A traves d’aquest
itinerari es pot accedir amb una cistella elevadora fins a aquesta façana. S’ha comprovat que en el mercat
existeixen diferents models de cistelles elevadores de petit i variat format que es poden llogar per fer aquestes
tasques de manteniment. A mode d’exemple s’ha verificat les amplades de pas, alçada màxima de treball i gàlib en
tot l’itinerari.

Baranes a una alçada mínima de 110cm.
Baranes de pletines metàlꞏliques de 50x10mm d’espessor i varilles diàmetre 10mm amb separació de 10cm.
Els passamans es realitzen amb tubulars de diàmetre 40mm subjectats a la paret amb pipetes d'acer i situats a una
alçada de 70 i 90cm respecte el punt més exterior del graó.
Rampa exterior d’accés a espai familiar
Rampa 3 trams de 7%, 8% i 4% de cota 144.44m a 146.48m
Solució constructiva: Solera de formigó armat de 20 de gruix acabat rentat (classe 3 al lliscament) + Làmina polietilè

de 100 micres + Emmacat de graves reciclades de gruix 20cm + Làmina geotèxtil

Baranes a una alçada mínima de 110cm.
Barana tram 1 de pletines metàlꞏliques de 50x10mm d’espessor soldades a pletines 200x100mm atornillades a
solera (veure plànol 3.16.6). Els passamans de fusta de 50x30mm amb cantells arrodonits situats a una
alçada de 70 i 90cm respecte el punt més exterior del graó.
Barana tram 2 de pletines metàlꞏliques de 50x10mm d’espessor soldades a tub metàlꞏlic de 80x40mm i pletina de
10mm atornillada a solera. Varilles de diàmetre 10mm amb separació de 10cm.
Els passamans de fusta de 50x30mm amb cantells arrodonits situats a una alçada de 70 i 90cm respecte el punt
més exterior del graó.

Fusteries exteriors
Fusteria de fusta laminada amb doble galze amb tractament fungicida i insecticida i protecció amb lasur, amb
envidrament Climalit amb càmera i vidre laminat a les dues fulles (veure quadre fusteries)
Portes exteriors de servei d’acer galvanitzat pintat amb aïllament interior.
Elements de protecció exteriors
Tendals tèxtils per exterior plegables motoritzats, horitzontals amb estructura metàl·lica de suport HEB 100
galvanitzada
Screens enrotllables motoritzats exteriors guiats amb cable per a protecció solar
Screens enrotllables motoritzats interiors per a enfosquiment
Manteniment façanes i cobertes
Per al manteniment de les cobertes es preveu dues línies de vida una a la coberta inclinada i una altre en la coberta
del cos sortint de la façana nord.
L’accés es pot fer amb escala mòbil homologada des de la façana sud, amb una alçada de 3,5 m des del carrer o a
traves de dues escales fixes amb accés des de una terrassa amb accés restringit des de la façana nord aquestes
dues escales discontinues salven desnivells de 2,60 m des del nivell de P1 fins a la coberta del cos volat i de 1,90 m
des d’aquest nivell fins a la coberta inclinada, en continuïtat amb les línies de vida.

Caldrà desplaçar algun element de les instal·lacions urbanes properes fora de l’àmbit d’actuació com un quadre, un
polsador de les escales o un bàcul d’il·luminació situats en aquest espai, però entenem que es molt important
aconseguir la major accessibilitat a aquest interior d’illa per facilitar el manteniment tant de la vegetació i
urbanització com de la edificació.
Tanmateix s’ha previst disposar de punts d’ancoratge al límit entre les cobertes i la façana nord per facilitar realitzar
treballs verticals a la façana des de les cobertes si en algun moment es necessari.

1.3.5

COMPARTIMENTACIÓ I ESPAIS INTERIORS

Les particions, fusteria i acabats interiors compliran amb els requeriments funcionals d’acord amb els “Condicions
tècniques per a la ubicació d’una Escola Bressol de 6 grups en planta baixa” del Consorci d’Educació de Barcelona.
Compartimentació vertical
Enrajolat ceràmic de gres porcellànic esmaltat de mides 119x244 sobre morter adhesiu
Tauler DM e=12mm acabat pintat amb esmalt
Tauler contraxapat amb fusta de pi e=15mm. Classificació reacció al foc B-s1-d0
Envà de cartró guix amb doble estructura galvanitzada de 48 mm i doble placa de 12,5 mm a cada banda i doble
aïllament interior de 5 cm
Envà de cartró guix amb doble estructura galvanitzada de 48 mm i doble placa de 12,5 mm a cada banda exterior
hidròfuga i doble aïllament interior de 5 cm
Trasdossat de placa de cartró guix sobre estructura de 48 i doble placa de 12,5 amb aïllament interior de 5 cm
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Compartimentació horitzontal. Sostres, paviments elevats i cels rasos
Paviment de peces ceràmiques 13x27x1.3 de ceràmiques tipus Calaf
Paviment ceràmic de gres porcellànic premsat de mides 119x244mm. (classe de 2 al lliscament, excepte dutxes
classe 3). A la cuina amb sòcol de mitja canya.
Paviment planta 1a sobre forjat fusta
(Flotant per aconseguir aïllament acústic 50 dbA entre aules dels dos nivells)
Paviment de linòleum de 3,5mm de gruix, tipus Marmoleum decibel de Forbo o equivalent, sobre doble tauler
contraplacat creuat recolzat al forjat amb suports elastòmers de 40mm de gruix cada 50x50cm
Paviment de vinil de 2,5 mm de gruix antilliscant (classe 2) amb sòcol continu perimetral , sobre doble tauler
contraplacat creuat recolzat al forjat amb suports elastòmers de 40mm de gruix cada 50x50cm
Paviment planta B i -1
Paviment de linòleum de 3,5mm de gruix, tipus Marmoleum decibel de Forbo o equivalent, sobre doble tauler
contraplacat creuat recolzat al forjat amb llisto de fusta de pi a l’autoclau 40mm de gruix amb aïllament de llana de
roca de 40mm
Paviment de vinil de 2,5 mm de gruix antilliscant (classe 2) amb sòcol continu perimetral , sobre doble tauler
contraplacat creuat recolzat al forjat amb llisto de fusta de pi a 40mm de gruix amb aïllament
Fals sostres
Fals-sostre registrable de plaques tipus Herakustic de Heraklith o similar, de 200x60cm amb guia de suport omega
galvanitzada vista
Fals-sostre de plaques de cartó-guix 12,5mm hidròfugues, de Knauf o eq. Suspès a 2.50m.
Escales Interiors
Escala interior
*Veure Documentació gràfica plànols 3.18
Escala interior d'ús habitual per a l'accés a tots els nivells.
Escala de 6 trams, de 54 graons de 16x30cm. De cota 146.48m a 155,12m.
Solució constructiva: Replans de panell de fusta prefabricat de 34cm format per panell tricapa, panell estructural
LVL de fusta microlaminada 20x30cm i panell OSB de 18mm. Estructura trams d’escala de panell CLT de 12cm
Acabat de llistons de fusta de roure.
Ampits realitzats amb el sistema d’envans en sec i revestits amb DM d’alçada variable segons documentació gràfica.
Baranes de planxa d’acer galvanitzat de 10mm de gruix
Els passamans es realitzen amb tubs rodons de diàmetre 40mm subjectats a la paret amb pipetes d'acer i situats a
una alçada de 70 i 90cm respecte el punt més exterior del graó.
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1.3.6

INSTAL·LACIONS
Gas natural:

IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
L’edifici estarà equipat amb les instal·lacions de climatització i ventilació, aigua, sanejament, electricitat,
il·luminació, dades i comunicació , protecció en cas d’incendi i seguretat, d’acord amb requeriments del Consorci
d’Educació de Barcelona i donarà compliment a la normativa vigent. Incorpora energies renovables, com la bomba
de calor amb recuperació per a la producció de fre i calor i el sistema d’aerotermia per a la producció d’ACS, així
com la instal·lació fotovoltaica de la coberta.
Les connexions a les xarxes urbanes es faran per la placeta a nivell 154,85m que correspon a la planta primera i a
l’entrada de servei. La sala tècnica es troba al basament de l’edifici a la planta -1, en un espai accessible
directament des de l’exterior i amb molta ventilació.
Des de la sala tècnica la distribució als diferents espais es fa a través d’una galeria de servei accessible i 6
muntants verticals situats en els nuclis de serveis i dels espais a servir. En planta, s’aprofita la cambra de cel-ras
dels serveis higiènics per fer la distribució d’aire. El traçat de les instal·lacions s’integra amb la configuració de
l’edifici minimitzant la seva existència en les zones on l’estructura de fusta queda vista i permet assolir una gran
transparència entre les façanes que és un dels objectius del projecte.
Les instal·lacions quedaran ocultes, excepte a la zona de la cuina, segons els Criteris del Consorci.
El disseny permet independitzar de l’Escola bressol el funcionament de l’espai veïnal i del jardí exterior.

ESCOMESES
Dades de contractació de subministraments i serveis
Projecte
Títol del projecte:

Escola Bressol La Teixonera

Emplaçament

Carrer Arenys, 83. Barcelona

Sanejament:
Localització xarxa pública
Fondària
Sistema separatiu / unitari
Punt d’abocament

Col·lector unitari existent al carrer Arenys T 114 A
Col·lector de nova construcció a les escales de Can Besora
4 m al carrer d’Arenys.
Unitari
Separador de greixos a la cuina
Tres punts de connexió degut a la topografia:
Nivell +155,20m-accés servei: residuals i pluvials  350
Nivell +151,30m- accés principal: pluvials  200
Nivell +144,40-Jardí: residuals  200

Aigua de consum humà:
Cabal a contractar m3/h
Cabal de càlcul
Cabal de la instal·lació
Diàmetre d’escomesa
Posició de comptador
Tractament

9,15 m³/h
9,15 m³/h
20,88 m³/h
PE-Ф63
Armari a la placeta d’accés de servei pel carrer d’Arenys.
Descalcificació i Osmosi per a la cuina

Cabal a contractar m3/h
Cabal de càlcul
Cabal de la instal·lació
Diàmetre d’escomesa
Posició de comptador

4,73 m³/h
4,73 m³/h
4,73 m³/h
PE-Ф40
Armari a la placeta d’accés de servei pel carrer d’Arenys.

Electricitat:
Potencia a contractar
Potencia de càlcul
Potencia instal·lada
Posició escomesa

88.600 W en BT
84.447 W en BT
115.316 W en BT
Armari CGP I EPM a la placeta de l’entrada de servei pel carrer Arenys.

Jardí exterior
Sanejament Jardí:
Localització xarxa pública

Col·lector de nova construcció a les escales de Can Besora

Fondària
Sistema separatiu / unitari

En projecte (previsió 3-4 m)
En projecte. Unitari

Punt d’abocament

Nivell 142,22m. Jardí, pluvials 200

Aigua de reg Jardí
Cabal a contractar m3/h
Cabal de càlcul
Cabal de la instal·lació
Diàmetre d’escomesa
Posició de comptador

3,6 m³/h
3,6 m³/h
11,63 m³/h
PE-Ф50
Arqueta entrada a Jardí per escales Can Besora. Segons requisits del
Plec de Parcs i Jardins.

Electricitat Jardí:
Potencia a contractar
Potencia de càlcul
Potencia instal·lada
Posició escomesa

3.460 W en BT 230/400V
600 W en BT
600 W en BT
Armari CGP I EPM a l’entrada al Jardí per escales Can Besora. Segons
requisits del Plec de Parcs i Jardins.
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REGLAMENTACIÓ

La normativa vigent a seguir per la instal·lació de subministrament d'aigua és:
-

CTE DB HS4 Subministrament d’aigua

-

RITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis

-

Reglament metropolità de subministrament d’aigua

-

Plec de Condicions de Parcs i Jardins

Totes les canonades i elements que conformin la instal·lació d’aigua seguiran les normatives UNE, en quant a toleràncies,
característiques mecàniques i condicions tècniques de subministrament.

ANTECEDENTS. BASES DE DISSENY
La instal·lació seguirá l’esquema general de traçat per la galería técnica fins a la sala técnica de P-1 on es troba la
producción d’ACS amb aerotermia i distribución vertical a través de muntants.
La demanda de fontaneria a l’edifici correspon a: aules, cuina, serveis higiènics de planta i vestidors. Puntualment es
disposarà de punts d’aigua a pati o sales tècniques, previstes per fonts o manteniment, neteja i reg.
La demanda d’aigua calenta sanitària donarà servei a les aules i lacuina.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ

ESCOMESA I COMPTADOR
La companyia subministradora serà Aigües de Barcelona, AGBAR
Es preveu fer l’escomesa d’aigua serveis per la placeta situada a cota 155,20m. des de la canonada de D 200 que circula
pel carrer Arenys segons les dades de serveis
Subminstrament d’aigua:
Cabal a contractar m3/h
Cabal de càlcul
Cabal de la instal·lació
Diàmetre d’escomesa
Posició de comptador
Pressió mínima:
Pressió màxima:

1 FONTANERIA

9,15 m³/h
9,15 m³/h
20,88 m³/h
PE-Ф63
Armari a la placeta d’accés de servei pel carrer d’Arenys.
30 m.c.a
50 m.c.a

L’escomesa comptarà com a mínim de:
1)
2)
3)

una clau de presa o collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució de la xarxa exterior de
subministrament que doni pas a l’escomesa
un tub d’escomesa que connecti la clau de presa amb la clau de tall general
una clau de tall a l’exterior de la propietat

L’escomesa será de polietilé d’alta densitat en el tram soterrat fins a l’entrada a l’edifici.
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INSTALꞏLACIONS INTERIORS
La distribución horitzontal es farà per la galería de servei i el traçat vertical pels muntats d’instal·lacions que comuniquen
directament amb els serveis higiènics.
Les canonades d’aigua freda, calenta i retorn serán de polipropilé PPR. La instal·lació anirà aïllada amb coquilles
elastomèriques, amb camisa d’alumini als espais exteriors. Les baixades seran encastades i amb tub corrugat amb
distinció de colors (AF-ACS). La instal·lació anirà aïllada amb coquilles elastomèriques, amb camisa d’alumini als espais
exteriors.
Tota la instal·lació d’aigua interior s’ha de poder seccionar amb una electrovàlvula de tall i un by-pass per al tall del
subministrament d’aigua en hores de no ocupació de l’escola i que es controlarà amb l’interruptor general ubicat en el
quadre de maniobra. A part del bypass, es realitzarà un altre ramal que subministrarà aigua directament a la part exterior,
sense derivacions interiors, per poder realitzar un sistema de reg durant períodes de no funcionament de l’escola.
Tots els punt d’aigua calenta, sigui quina sigui la seva distancia fins al punt de producció d’aigua calenta, aniran
connectats amb una canonada de retorn fins al punt més proper del punt de consum.
A totes les aules i espais on hi hagi un punt de consum d’aigua, s’hi ha d’instal·lar claus de tall a la paret en un lloc visible.
Esquema posició escomesa aigua potable

El comptador se situarà en un armari a la tanca de l’entrada de serveis. Disposarà dun filtre de malla passada la clau
general de l’ edifici i una clau per a la dosificació de clor per al tractament de la legionel·la.

Hi haurà instal·lació de recirculació des de els punts de producció fins a la ubicació dels jocs de vàlvules a l’entrada a
cada recinte humit ubicats dins de cel-ras registrable.

APARELLS SANITARIS

Es preveu la col·locació d’una válvula reductora per si la pressió de servei en aquest punt supera la máxima aceptable.
S’alimentarà a la zarxa de reg del pati de planta Baixa que consta de boques de reg, degoteig per a l’arbrat i per a les
plantes enfiladisses. Es diposarà d’un sistema de reg compost de programador, electrovàlvules i sondes per al sistema de
degoteig, d’acord amb les necessitats hídriques definides al projecte d’enjardinament.

ELEMENTS DE TRACTAMENT D’AIGUA
Es preveu la instal·lació d’una vàlvula de tancament, antiretorn, punt de pressa de mostres i punt d’injecció.

L’equipament d’aigua és el següent (o similar amb aprovació de la DF):
-

-

S’ha previst un sistema de descalcificació de l’aigua per al rentavaixelles segons el projecte específic de cuina.

PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D’ A.C.S.
La demanda d’ACS dels serveis higiènics de les aules i la cuina i s’estima en 1.500 l/día, segons les premises de la
normativa.
La producció de ACS es farà amb bomba de calor aerotermia i anirà lligada al sistema de producció general de clima i
s’ubicarà a la sala tècnica de planta -1.
La instal·lació disposarà d’acumulació ACS per cobrir les puntes de consum i aprofitar al màxim el rendiment de la
producció continuada de a bomba de calor. També es disposarà de circuit de recirculació per reduir els temps d’espera
dels usuaris.
La instal·lació complirà amb els requeriments associats a la normativa de legionel.la. El xoc tèrmic es podria realitzar amb
el kit hidrònic d’alta temperatura de la bomba de calor.
La instal·lació permetrà la lectura d’energia aportada a ACS i el volum d’aigua dedicat.

-

-

Una pica col·lectiva del fabricant Jacob Delafon Model DUO de dimensions 100x40 cm per cada grup.
Inodor Petit de Porcellana Vitrificada del fabricant Jacob Delafon Model Maternelle amb cisterna baixa model
GEBERIT antivandàlica a totes les aules, exceptuant la de lactants. En les aules del grup 0/1 s’instal·laran dos
inodors i en l’aula de 2/3 s’instal·laran tres inodors.
Aixeta Maneta Tipus Creueta per a piques col·lectives dels nens a totes les aules. Es col·loquen tres per pica.
Mesclador Monomando de tipus domèstic, encastable per tal de mesclar aigua freda i aigua calenta a la pica
col·lectiva dels nens, no cal que sigui termostàtica per s’han d’instal·lar amb sistema antiretorn tant en l’aigua
calenta com en la freda.
Aigüera de Gres Model LUGANO de ROCA o similar, dimensions 70x50 cm per a les taules de canvi a les aules.
Aigüera d’acer Inoxidable, Model OVAL tipus BARCO de dimensions aproximades 40x30 cm. o quadrat 40x40 cm
per col·locar a la biberoneria de l’aula de lactants.

La cuina disposarà d’aigua descalcificada en els punts de consum que es considerin oportuns i una
aixeta amb accionament de pedal amb el peu, per tal de garantir els condicions mínimes de seguretat
alimentaria.
La font del pati es dissenyarà per cada cas, però haurà de disposar d’un sistema de desguàs
desmuntable i de goma dins d’una arqueta accessible, amb l’objectiu d’eliminar la sorra que es recull
en aquets punt de desguàs de forma ràpida.
SECTORITZACIONS

En cada derivació hi haurà sempre vàlvules de tall tipus esfera en el cas que quedin dins de fals sostre, i també en cada
entrada a recinte humit. En aquest cas seran de pas recte – fins a DN25 - soldades i per encastar del tipus amb maneta
per anar vista i embellidors. Quan es superi el DN25 seran del tipus esfera per anar a fals sostre. Cada aparell sanitari que
ho permeti – rentamans, piques, inodors, bidets, anirà connectat amb flexos i incorporarà sempre una vàlvula tipus
escaire per a poder tallar-li el subministrament d’aigua en cas de necessitat.
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CRITERIS DE SUBJECCIÓ
Tots els suports seran abraçadores tipus isofòniques, d’acer galvanitzat amb junta de goma que impedeixi a la canonada
ser malmesa pel propi suport. El seu ancoratge i tac de subjecció estarà en relació al pes de la canonada. Les distancies
màximes entre suports s’ajustaran a la taula següent:
TUB DE PLÀSTIC
DN [mm]
DN > 10
16 DN < 25
32 DN < 50
63 DN < 125

SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTS
TRAM VERTICAL
TRAM HORITZONTAL
0.90 m
0.60 m
1.20 m
0.90 m
1.50 m
1.20 m
1.80 m
1.50 m

TUB METÀL·LIC

SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTS

DN [mm]

TRAM VERTICAL

TRAM HORITZONTAL

DN > 10
16 DN < 25
32 DN < 50
63 DN < 125

1.80 m
2.40 m
3.00 m
3.60 m

1.20 m
1.80 m
2.40 m
3.00 m

CÀLCULS JUSTIFICATIUS
Es presenten a l’annex de càlcul AN.4.1 Càlculs de les Instal·lacions.
La instal·lació s’ha previst amb tub de polietilè a l’escomesa i de polipropilé PPR a la resta. La velocitat no superarà els
següents valors:
Trams habitats
1,5 m/sg.
Trams no hábitats
2 m/sg.
La pressió a la xarxa no será inferior a 15 m.c. (kPa) al punt de consum més desfavorable ni superarà el valor de 50 m.c.a.
(kPa).
Es garantirà als diferents aparells els següents cabals I diàmetres minims:
APARELL

CABAL l/s

Rentamans

0,10

DN [mm]
tub de plàstic
12

Dutxa

0,20

12

Inodor mb cisterna

0,10

12

Aigüera

0,20

12

Rentavaixelles industrial

0,25

20

Safareig

0,20

12

Rentadora domèstica

0,20

12

Aixeta de neteja

0,20

20

Boca de reg

0,20

20

Abocador

0,20

20
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REGLAMENTACIÓ

Pel que fa a la reglamentació tècnica s'està subjecte o es recomanen les següents normatives:
-

Codi Tècnic de l’edificació (CTE) DB HS5 Evacuació d’aigües

-

Decret d’ecoeficiència 21/2006 de 14 febrer pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en els edificis.

-

Ordenança de Medi Ambient Urbà de Barcelona

-

Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, 15 de setembre de 1986.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de poblacions. Preceptiu
a la realització de subministrament, explotacions de serveis o execució de les obres i col·locació de
les canonades i altres peces especials necessàries per a formar conduccions de sanejament, el
projecte, execució, inspecció, direcció i explotació pertanyen al MOPU.

-

Recomanacions NTE-ISA. Ordre del Ministeri de l'Habitatge, 6 de març de 1973.

-

Plec de prescripcions tècniques generals per canonades de sanejament de poblacions.

-

Normes UNE associades

ANTECEDENTS. BASES DE DISSENY
El conjunt, les instal·lacions parcials i els equips components del sistema proposat han estat projectats tenint en compte
les següents consideracions base.

CONDICIONANTS DE L’ENTORN
La xarxa existent de clavegueram públic és unitària al carrer d’Arenys. A les escales de Can Besora está prevista la
construcció d’un nou col·lector.
L’evacuació d’aigües es farà per gravetat. Degut a la topografía obliga a fer més d’un punt de connexió al clavegueram.
Segons les dades dels serveis existent es planteja els següents punts d’abocament a la xarxa urbana i s’indiquen al
següent plànol:

2 SANEJAMENT

Localització xarxa pública

Col∙lector unitari existent al carrer Arenys T 114 A.
Col∙lector de nova construcció a les escales de Can Besora

Fondària

4 m al carrer d’Arenys.

Sistema separatiu / unitari

Unitari
Separador de greixos a la cuina

Punt d’abocament

Tres punts de connexió degut a la topografia:
Nivell +155,20m‐accés servei: residuals i pluvials  350
Nivell +151,30m‐ accés principal: pluvials  200
Nivell +144,40‐Jardí: residuals  200
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DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ

CONDICIONANTS TÈCNICS
Es descriuen els condicionants tècniques sobre la recollida d'aigües servides i la xarxa d'evacuació.
La instal·lació es planteja de tipus separativa, d’acord amb els requisits de la normativa. Donat que el clavegueram públic
és de tipus unitariles xarxes de pluvials i residuals s’ajuntaran després dels corresponets sifons abans de abocament a
clavegueram, a la mateixa arqueta de sortida.
El conjunt de la instal·lació de sanejament s'ha projectat tenint en compte les següents consideracions:
- En general la instal·lació funcionarà per gravetat segons indicacions del CTE-HS5. En especial la part
corresponent a recollides de pluvials, on només es faran servir sistemes mecànics quan sigui realment inviable
la seva evacuació per gravetat.
- Les canonades seran PP insonoritzat complint les normes UNE aplicables. Amb una pressió de 4 bar per
instal·lacions interiors i 6 bar per instal·lació soterrada. El diàmetre mínim considerat per instal·lacions
soterrades serà de 150mm.
- En els cas de canonades soterrades es proposa la instal·lació de PE HD amb unions soldades.
- La xarxa soterrada haurà de quedar registrable al menys cada 15m en trams rectes i a cada canvi de direcció o
peu de baixant, mitjançant pericó.
- Les unions es faran amb accessori aborcadat amb unions amb junta de goma. S’admetran solucions a base de
termofusió sempre que siguin materials homologats i de reconeguda experiència.
- No existirà cap mena de interconnexió entre la instal·lació de sanejament i la d’aigua de boca
- Els aparells o zones on es produeixin greixos o olis susceptibles de ser evacuats es tractaran abans del seu
abocament a la xarxa mitjançant sistemes de decantació o separadors de greixos.
- Totes les canonades d’evacuació hauran de portar anell intumescent en el seu pas entre diferents sectors
d’incendi.

L’edifici disposarà de xarxa separativa (pluvials /residuals)
A continuació es descriuen les diferents parts que composaran les xarxes d’evacuació:

PUNT DE RECOLLIDA
Seran els diferents punts origen de xarxa d’evacuació, en general els aparells sanitaris i resta d’aparells,
electrodomèstics o maquinària que sigui productora d’aigua susceptible de ser recollida (d’aigua corrent, de
condensació, procedents de sistemes de neteja, buidatge d’instal·lacions i circuits, procedents de processos de neteja,...).
Per altre banda seran punts de recollida els elements destinats a la captació d’aigua de pluja, escorrentia, sobreeixidors
de qualsevol tipus de volum d’acumulació d’aigua,...
Cada punt de recollida es caracteritzarà per la xarxa a la que pertany, l’element a recollir i el seu cabal estimat d’aigua a
evacuar.
Els diferents punts de recollida queden indicats a la DG i recollits als càlculs per trams.
SISTEMES DE TANCAMENT HIDRÀULIC
Cada punt de recollida haurà d’estar separat de la xarxa de clavegueram, com a mínim per un tancament hidràulic.
D’aquesta manera s’evitaran passos d’olors de les xarxes generals als espais on s’ubiquen els punts de recollida.
Els taps hidràulics podran aconseguir-se mitjançant sifó, pot sifònic, arqueta sifònica o bunera sifònica.
Compliran les següents consideracions:
- Seran autonetejants, de forma que l’aigua pugui arrossegar sòlids en suspensió.
- La superfície interior no podrà retenir matèries sòlides
- No tindrà parts mòbils que impedeixin el seu correcte funcionament.
- Seran registrables i mantenibles.
- La seva alçada de tancament hidràulic haurà de ser 50mm per usos continuats i 70mm per usos discontinus.
L’alçada màxima serà de 100mm. La seva corona haurà d’estar a una alçada igual o menor a 60cm per sota de
la vàlvula de desguàs de l’aparell. El seu diàmetre serà igual o major que el diàmetre de la vàlvula de desguàs
de l’aparell i igual o menor que el ramal on es connecta.
- S’instal·larà el més a prop possible de l’aparell que serveix.
- No s’instal·laran els sistemes de tancament hidràulic en sèrie respecte als aparells.
- Els safareig, piques de cuina, aparells de bombeig (rentadores i rentavaixelles) hauran de portar sifó
individual.

XARXA D’EVACUACIÓ

La xarxa d’evacuació és aquella que ens connecta els punts de recollida amb la sortida de l’edifici. Estarà
composada per canonades en vertical i en horitzontal.
XARXA VERTICAL D’EVACUACIÓ

Esquema situació connexió clavegueram

La composen els baixants generals (canonades i accessoris) que transporten els residus des de la seva cota
de producció fins a la cota de sortida de l’edifici o pou de recollida (quan s’estigui per sota del punt de
connexió a xarxa urbana).
Compliran les següents consideracions:
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-

-

Els baixants sense desviaments ni retranquejos amb diàmetre uniforme en tota la seva alçada, excepte en el
cas de baixants residuals quan es trobi amb obstacles insalvables o els diàmetres d’aparells que es
connecten a ell exigeixi que el diàmetre del baixant sigui superior a ells.
Els diàmetre no haurà de disminuir en el sentit del flux d’aigua. El diàmetre del baixant serà coherent al cabal
d’aigua que s’afegeix al mateix.
Els baixants que passin per espais permanentment ocupables per persones seran insonoritzats o es
recobriran amb material absorbent acústic per tal d’evitar sorolls.
En edificis d’alçada superior a 7 plantes es farà un desviament del baixant mitjançant 2 colzes de 45º cada 3
plantes, de cara a evitar cops d’ariet a les plantes inferiors del sistema.
Desviació del baixant:
- Si la desviació de la vertical del baixant forma un angle inferior a 45º, es mantindrà la secció del baixant.
- Si la desviació del baixant forma un angle superior a 45º:




Es manté dimensió de càlcul per sobre de desviació
El tram de la desviació es considerarà com a tram horitzontal amb una pendent del 4%, no sent
aquest tram inferior al tram anterior.
El tram posterior a la desviació, el seu diàmetre serà igual o superior al de la desviació.

La distància entre fixacions serà com a mínim 15 vegades el diàmetre. A continuació s’estableix taula de referència:
Diàmetre
canonada
Distància

[mm]
[m]

40

50

63

75

110

125

160

0,40

0,80

1,00

1,10

1,50

1,50

1,50

XARXA HORITZONTAL D’EVACUACIÓ
La composen les canonades i accessoris que connecten els punts de recollida amb la xarxa vertical.
Quedarà dividida entre ramals i col·lectors (suspesos o soterrats). Els col·lectors suspesos seran insonoritzats, com a
mínim en el pas per zones susceptibles d’esser ocupades per persones.
Les canonades que hagin d’anar soterrades, sense possibilitat de registre es sobredimensionaran en 1 diàmetre per sobre
del recomanat pel cabal de càlcul, amb un mínim de 150mm.
Compliran les següents consideracions:
- Als safareig, piques de cuina, lavabos i bidés la distància al baixant ha de ser com a màxim 4m, amb pendents
compreses entre el 2,5% i el 5%.
- A banyeres i dutxes la pendent ha de ser menor o igual al 10%
- El desguàs dels inodors al baixant a de fer-se directament o amb manguetó igual o menor de 1m, sempre que
no sigui possible donar a la canonada la pendent necessària.
- S’ha de disposar de sobreeixidors als lavabos, bidés, banyeres i safareixos.
- No s’instal·laran desguassos enfrontats connectats a la mateixa canonada.
- Les unions dels desguassos als baixants han de tenir la major inclinació possible, no inferior a 45º
- Els aparells amb sifó individual han de connectar-se a un tub de derivació que connecti amb el baixant i si no
fos possible es connectaran al manguetó de l’inodor.
- Les canonades seran PP insonoritzat en compliment amb les normes UNE aplicables.
- Es col·locarà 1 bunera als recintes humits de 50mm mínim, per tal de recollir qualsevol vessament o quan la
neteja de l’espai ho requereixi. No es preveu la seva instal·lació per a banys de petites dimensions.
- En les xarxes de recollida de pluvials els desnivells màxims entre el punt d’inici de recollida i qualsevol punt
serà de 15 cm per una pendent màxima del 0,5%.
- Les fixacions de les canonades a parament es farà cada 70 cm per a canonades fins a 50 mm, i cada 5 0cm en
diàmetres superiors. Les fixacions es faran amb brides de junta de goma regulables per poder ajustar la seva
pendent.

-

Els passos de canonades a través de parets o murs es farà mitjançant passamurs, retacat a parament, amb
un marge de 10 mm. Aquesta marge s’omplirà amb masilla asfàltica o material elàstic.
Es preveuran element o punts lliscants per tal d’assumir les dilatacions del material.

COLꞏLECTORS PENJATS:
La connexió de canonada de pluvials a un col·lector mixta distarà 3 m de la connexió més propera d’un baixant de fecals
situada aigües a dalt de la instal·lació.
Hauran de tenir una pendent mínima del 2%, excepte en zones on les cotes impedeixin aquest fet cotes, on es podria
arribar a una pendent mínima del 1%.
No es poden ajuntar en el mateix punt més de 2 col·lectors.
S’hauran de preveure punts de registre a la xarxa de col·lectors com a mínim cada 15 m.
Les connexions entre col·lectors horitzontals i baixants verticals en trams inici de recollida es realitzaran mitjançant peça
especial “injert” (i no amb colze). De tal manera que la experiència del col·lector sigui de tram recte i a l’extrem de la peça
final s’afegirà un tap cec amb rosca per poder registrar la xarxa.

COLꞏLECTORS SOTERRATS
Les canonades han de disposar-se en rases adequades tal com s’estableix a l’apartat 5.4.3 del CTE, situats per sota de la
xarxa de distribució d’aigua potable.
Hauran de tenir una pendent mínima del 2%.
S’ha de disposar de registre cada 15 m com a mínim.
El diàmetre de canonades de trams soterrats serà com a mínim 150 mm, en general, excepte quan només es reculli un
aparell diferent de inodor o abocador on podrà ser de 110mm.
SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT
Disposaran de sistema de ventilació totes les xarxes d’evacuació de l’edifici. El sistema de ventilació a implantar serà per
perllongació de baixant on sigui possible.

SUBSISTEMA DE VENTILACIÓ PRIMÀRIA:
Serà suficient aquest sistema donat que l’edifici disposa de menys de 7 plantes o menys de 11 plantes si la baixant està
sobredimensionada i els ramals de connexió tenen menys de 5 m.
La ventilació primària a aigües residuals s’aconseguirà per prolongació del baixant al menys 1,30 m per sobre de la
coberta de l’edifici quan aquesta no és transitable i 2 m sobre el paviment quan si que ho sigui.
La sortida de ventilació primària es situarà a més de 6 m de qualsevol presa d’aire exterior per a climatització o ventilació i
s’haurà de superar en alçada.
S’haurà de situar 0,50 m per sobre de qualsevol forat de recinte habitable que estigui a menys de 6 m d’ella.
L’extrem de la ventilació primària ha de quedar a l’aire, de cara a afavorir la sortida de gasos i convenientment protegida
contra l’entrada de cossos estranys.
En els baixants que no sobresuten de cobrta es col·locaran vàlvules d’airejament per permetre l’entrada d’aire i facilitat
l’evacuació; i no permetran el pasa de les males olors als espais.
ELEMENTS DE CONNEXIÓ
De dimensión adequades al diàmetre de la canonada de sortida, configuraran els punts de registre de la instal·lació de
sanejament. Es col·locaran al llarg de la mateixa en punts estratègics on puguin ser fàcilment registrables i quedin
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integrats dintre de l’arquitectura de l’espai (en sales tècniques o recintes humits, sota lloses d’escales, en vestíbuls o
zones poc transitades a peu o amb vehicles, sota bancs o elements de mobiliari no fixa o integrades amb el paviment
mitjançant trapa amb el mateix acabat.
Els pericons seran formigons prefabricades de mides:
-Pericó de pas 40x40x45
-Pericó de pas 50x50x150
-Pericó de pas 60x70x100
-Pericó de pas 50x50x50
-Pericó sifònic 60x60x60
-Pericó sifònic 75x75x70
Les unions entre xarxa vertical i horitzontal i dintre d’aquesta última es realitzarà intercalant arqueta registrable
(mitjançant trapa).
Només es connectarà un col·lector per cara d’arqueta amb angle superior a 90º entre entrades i sortida. Per tant es
podran connectar com a màxim per arqueta 3 col·lectors d’entrada i 1 de sortida per cada pericó.

La canonada anirà recolzada sobre llit de material granular (sorra/grava) i compactat superiorment. Si el terreny fos poc
consistent, s’afegirà prèviament un llit de formigó de 15 cm.

CÀLCULS JUSTIFICATIUS

XARXA DE CANONADES
El càlcul dels diàmetres per a les conduccions d'evacuació depenen de diversos factors en cada tram, com el nombre
d'aparells evacuats i el pendent de la canonada. El diàmetre dels baixants és constant en tota la seva alçada i determinat
pel tram que ha d'evacuar màxim cabal, també la determinació del diàmetre dels col·lectors es té en compte.
La xarxa es calcularà de forma separativa, obtenint els diàmetres de pluvials de forma independent als de fecals. Fent
servir el mètode d’unitats de desguàs es faran les conversions pertinents per tal de calcular una xarxa unitària.
A continuació s’indiquen els criteris que s’han fet servir pel càlcul de canonades, criteris i dimensionats considerats
mínims normatius i que per tant seran sempre inferiors o iguals als assolits a projecte:

SEPARADORS DE GREIXOS
S’instal·larà n separador de greixxos per a la cuina. El separador de greixos disposarà de sistema de control de nivell de
greixos a cuina enterrat amb una capacitat de 1500l i un cabal de 4 l/s.

XARXA FECAL
A continuació s’indiquen els diàmetres i unitats de desguàs assignades als diferents aparells sanitaris:

Els separador de greixos es farà servir com a arqueta sifònica. Estarà prevista d’obertura de ventilació pròxima al costat
de descàrrega i d’una trapa de registre totalment accessible per poder fer les neteges periòdiques.
Quan no sigui possible el seu buidatge periòdic de forma directe, es preveurà canonada de 3” des del separador, d’acer
amb connexions accessibles amb camió-cuba des de l’exterior, amb racors del tipus Barcelona i rosca gas.

SORTIDA I CONNEXIÓ A XARXA PÚBLICA
Seran conseqüents amb el número i tipus de xarxes d’evacuació de que disposi l’edifici. Es composarà de pericó sifònic o
sifó fet a peces i canonada de connexió a clavegueram. La connexió es realitzarà segons replanteig i situació de xarxa de
clavegueram (preferiblement a pou). S’haurà de validar conjuntament amb els gestors de la xarxa pública la validesa de la
connexió plantejada i les característiques de la xarxa en el punt de connexió.

UNITATS DE
DESGUÀS
TIPUS D’APARELL SANITÀRI

US
PRIVAT

US PUBLIC

US PRIVAT

US PUBLIC

Lavabo
Bidé
Dutxa
Banyera (amb o sense dutxa)
Inodor

1
2
2
3
4
8
3
-

2
3
3
4
5
10
4
2
3.5
6
2

32
32
40
40
100
100
40
-

40
40
50
50
100
100
50
40
50
40

3
1
3
3
7

8
0.5
3
6
6
-

40
40
40
40
100

100
25
50
50
50
-

8

-

100

-

6

-

100

-

8

-

100

-

Urinari

Compliran les següents consideracions:
-

-

-

Els residus que puguin estar contaminats amb olis o hidrocarburs hauran de filtrar-se (mitjançant separadors
de greixos, hidrocarburs, decantadors o depòsits neutralitzadors) abans del seu abocament a la xarxa
pública. A aquests sistemes de depuració no podrà arribar residus procedents de xarxes fecals.
Les canonades soterrades a zona urbana hauran de ser aptes per suportar el trànsit rodat i estar protegides
adequadament contra deformacions i pressions (sobretot als seus punts febles, unions i accessoris).
Sempre que sigui previsible un sobrecarregament de la xarxa de clavegueram exterior, s’instal·larà vàlvula
antiretorn de doble claveta amb tancament manual, per evitar possibles inundacions d’aigua provinent de la
xarxa pública. La situació d’aquest element serà de fàcil registre i manteniment.
S’instal·larà sistema de tancament hidràulic entre instal·lació interior i connexió a clavegueram de cara a
evitar entrada d’olor des de la xarxa pública.

RASES
Seran de parets verticals i amplada la mateixa de la canonada més 500 mm, amb un mínim de 600 mm. La fondària serà
funció de la pendent de la canonada, amb un mínim de 0,80 m des de part superior de canonada a rasant (quan es tracta
de vorera).

DIÀMETRE MÍNIM SIFÓ I
DERIVACIÓ INDIVIDUAL [mm]

Safareig

Safareig per rentar
Abocador
Font d’aigua
Bunera sifònica
Rentavaixelles
Rentadora
Lavabo complert (lavabo,
inodor, banyera i bidé)

Aseo amb dutxa (lavabo,
inodor i dutxa)

Amb cisterna
Amb fluxómetre
Pedestal
Suspés
Bateria
De cuina
De laboratori,
restaurant,...

Inodor amb
cisterna
Inodor amb
fluxómetre
Inodor amb
cisterna
Inodor amb
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6.000

fluxómetre
Aquests diàmetres són vàlids per a ramals de fins a 1,50m. Els diàmetres de cada tram no seran menors que els d’aigües a
amunt de la instal·lació.
Per a aparells no indicats a la taula anterior es faran servir els següents, segons el diàmetre de la canonada de desguàs:
DIÀMETRE DE DESGUÀS [mm]

UNITATS DE DESGUÀS [UD]

32
40
50
60
80
100

1
2
3
4
5
6

9.240

47
123
180
438
870

1
2
6
11
21
60
151
234
582
1.150

1
3
8
14
28
75
181
280
800
1.680

MÀX. UNITATS DE DESGUÀS [UD]
Pendent
1%
2%
4%
96
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

DIÀMETRE
[mm]

10
19
27
135
360
540
1.208
2.200
3.800

25
38
53
280
740
1.100
2.240
3.600
5.600

Nº MAX. UD, EN CADA RAMAL, PER UNA
ALÇADA DE BAIXANT
Fins a 3 plantes
Més de 3 plantes
6
11
21
70
181
280
1.120
1.680
2.500

6
9
13
53
134
200
400
600
1.000

315

20
24
38
130
321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

Diàmetre
[mm]

25
29
57
160
382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000

50
63
75
90
110
125
160
200
250
315
350

XARXA PLUVIAL
El número mínim de buneres per aigües pluvials serà l’indicat a la següent taula:

32
40
50
63
75
90
110
125
160
200

Pels baixants els càlculs de canonades s’han realitzat seguint la següent taula, en funció del número màxim d’unitats de
desguàs assignades al baixant:
Nº MÀX. UD, PER L’ALÇADA DE
BAIXANT
Fins a 3 plantes
Més de 3 plantes

1.650

Els diàmetres s’han calculat per una diferència de pressió de +/-250 Pa amb una superfície ocupada de 1/3 de secció
transversal de canonada.
Pel càlcul dels col·lectors horitzontals s’ha fet servir el criteri de funcionament a secció mitja, amb un màxim de ¾ amb
condicions de flux uniforme. A continuació es presenta la taula de dimensionat de col·lectors:

Pel càlcul dels ramals s’han fet servir les unitats de desguàs assignats a cadascun dels aparells que aboquen al
col·lector. Per la selecció del diàmetre es fa servir la següent taula:
MÀXIM NÚMERO DE
UNITATS
[UD]
Pendent
1%
2%
4%

4.320

DIÀMETRE
[mm]
50
63
75
90
110
125
160
200
250

SUPERFICIE DE RECOLLIDA
[m2]

NÚMERO DE BUNERES

S ≤ 100
100 < S ≤ 200
200 < S ≤ 500
S > 500

2
3
4
1 cada 150 m2

Pel dimensionat dels canalons, s’ha fet servir la següent taula per un règim pluviomètric de 100mm/h:
MÀXIMA SUPERFICIE DE COBERTA (m2)
Pendent
0.5%
1%
2%
35
60
90
185
335

45
80
125
260
475

65
115
175
370
670

DIÀMETRE
4%

[mm]

95
165
255
520
930

100
125
150
200
250

Per a seccions quadrades equivalents seran un 10% superiors a la circular.
Pel dimensionat de baixants pluvials s’ha considerat la següent taula, en funció de la superfície recollida pel baixant i un
regim pluviomètric de 100mm/h i s’g¡ha majorat considenrat una inensitat de pluja a Barcelona de 150 mm/h,
SUPERFICIE RECOLLIDA

DIÀMETRE NOMINAL DE BAIXANT
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[m2]

[mm]

65
13
177
318
580
805
1.544
2.700

50
63
75
90
110
125
160
200

SEPARADORS DE GREIXOS
El dimensionat de l’elements serà en funció del cabal a abocar i l’autonomia esperada del sistema de cara al buidatge
periòdic dels greixos acumulats. Els volums i característiques establerts com a vàlids per a règims d’usos més habituals
són els següents, tot I que dependrà del fabricant específic

Pel càlcul de col·lectors de pluvials, s’ha fet servir la següent taula. Les condicions de càlcul seran a secció plena en
règim permanent i un règim pluviomètric de 100 mm/h. A Barcelona s’ha considerat una intensitat de pluja de 150 mm/h.
SUPERFICIE DE RECOLLIDA [m2]

4%

[mm]

125

178

253

90

229
310
614
1.070
1.920
2.016

232
440
862
1.510
2.710
4.589

458
620
1.228
2.140
3.850
6.500

110
125
160
200
250
315

Cabal

Volum

H

L

A

[uts/dia]

[l/s]

[litres]

[mm]

[mm]

2
4

500
1.050

590
750

1.335
1.660

1.800
2.250
3.000
4.000
5.000

Diàmetre
1.615
1.615
1.750
2.120
2.120

Alçada
1.070
1.330
1.465
1.450
1.810

Format Rectangular
<70
de 70 a 250
Format circular
de 250 a 500
de 500 a 1.000
de 1.000 a 1.200
de 1.200 a 1.500
de 1.500 a 1.800

DIÀMETRE
NOMINAL

PENDENT DEL COL·LECTOR
1%
2%

Nº Àpats

8
10
12
15
18

[mm]

Boca
accés
[mm]

Diàmetre
canonada
[mm]

Pes
Aprox
[kg]

880
1.060

313
410

110
110

25
45

410
410
410
567
567

125
160
200
200
200

45
55
65
100
105

XARXES DE VENTILACIÓ
Per la ventilació primària s’aconseguirà amb la prolongació del mateix baixant fins a coberta, mantenint la secció del
mateix.
Els baixants que no surten a coberta disposen de válvula d’airejament a la seva part superior per permetre l’entrada d’aire
de ventilació a la xarxa i evitar l’entrada de males olors als locals.
PERICONS I ARQUETES
El dimensionat dels pericons s’ha fet en funció del diàmetre del col·lector de sortida, seguint, com a mides mínimes la

següent taula:
TAMANY EN PLANTA DIÀMETRE DE COL·LECTOR DE SORTIDA

L x A [cm]
On:

100

150

200

250

300

350

400

450

500

40x40

50x50

60x60

60x70

70x70

70x80

80x80

80x90

90x90

L: Longitud
A: Amplada
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NORMATIVA
Per a la realització del Projecte s'han tingut en consideració les següents Normatives, Reglaments i Ordenances Vigents
en la data de realització del mateix:




Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries. Reial Decret 919/2006 de 28 de juliol de 2006.
En concret s’empren:
o ITC-ICG 07 Instal·lacions receptores de combustibles gasosos
o ITC-ICG 08 Aparells de gas
o ITC-ICG 09. Instal·ladors i empreses instal·ladores de gas
Directiva 93/68/CEE de 22 de juliol de 1993 per la que es modifiquen les Directives:
o 89/392/CEE Màquines
o 90/396/CEE Aparells de gas
o 92/42/CEE Calderes noves d’aigua calenta
CTE. Codi tècnic de l’edificació. RD. 314/2006 de 17 de març de 2.006



RITE. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis, R.D. 1027/2007 de 29 d’agost de 2.007



REBT. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, R.D. 842/2002 de 2 d’agost de 2.002





Normes UNE:
o UNE 60670: instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials
o UNE 60002. Famílies de gasos
o UNE 123001 / UNE-EN 13384-1 / UNE-EN 13384-2 / UNE-EN 1586-1. Xemeneies metàl·liques
o UNE 60601: 2006. Instal·lacions de gas en sales de calderes de P > 70 kW
o UNE 60670. Instal·lacions receptores amb pressió màxima de servei de 5 bar
o UNE 60620. Instal·lacions receptores subministrades des de xarxes amb P > 5 bar
o UNE 60310 / UNE 60311. Trams soterrats d’instal·lacions receptores
Ordenança general de mediambient urbà de Barcelona. Protecció de l’atmosfera



Normes particulars de la Companyia Subministradora



ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY
La instal·lació de gas donarà servei als aparells a gas de la cuina. La producció d’aigua calenta sanitària es fa amb bomba
de calor aerotermia.

CONDICIONANT DE L’ENTORN
Segons les dades facilitades pel Consorci i la plataforma ACEFAT hi ha una xarxa de gas natural pel carrer d’Arenys a
baixa pressió i amb canonada de PE 110.

3 GAS NATURAL

CARACTERÍSTIQUES DEL GAS
El Gas a subministrar per la Companyia presenta les següents característiques tècniques:
Tipus de Gas

Natural

Família
Toxicitat

Segona
Nul·la

Poder Calorífic Superior
Densitat relativa a l'aire

10.500 kcal/Nm³
0,62

Índex de Wobbe

12.700 kcal/m³
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Grau d'humitat
Presència eventual de condensats

Sec
Nul·la

CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Segons les dades de serveis facilitades per la plataforma ACEFAT-EWISE, les característiques principals de la
distribució del combustible són les següents:






Baixa pressió
Pendent informe gas natural.
SI
5 mm.c.d.a.
180 mm.c.d.a.

Distribució del Gas natural en:
Pressió clau Escomesa:
Regulador de finca:
Màxima pèrdua de pressió:
Pressió nominal dels Aparells:

Emplaçament escomesa

TIJA DE CONNEXIÓ

DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ
La instal·lació es basa en els següents conceptes:







Escomesa
Material
Comptatge
Alimentació
Material interior
Distribució interior

Única / Baixa pressió
Polietilè
En façana – Comptador G25
soterrada
Coure
Vista

Es denomina tija a la part de l’escomesa que realitza la transició entre la part soterrada i la part vista o encastada en
murs. Aquesta transició, a més, realitza el canvi de material entre la canonada de distribució de companyia i la de la
instal·lació d’usuari, amb una unió entre ells tipus monobloc protegida per beina metàl·lica plena de resina de poliuretà.
Les tiges a emprar hauran de ser Normalitzades per la Companyia Subministradora.
La tija a instal·lar tindrà les següents dimensions:
Tiges PE Coure
Diàmetre nominal

25
32
80

ESCOMESA
L’escomesa es realitzarà des del carrer d’Arenys, a través de la xarxa de Nedgia en Baixa Pressió. La clau d’escomesa se
situarà en arqueta en la via pública. El comptador es col·locarà en un armari a la tanca de la placeta que comunica amb
l’entrada de servei.
Les característiques de l’escomesa són:
Cabal a contractar m3/h

4,73 m³/h

Cabal de càlcul

4,73 m³/h

Cabal de la instal∙lació

4,73 m³/h

Diàmetre d’escomesa

PE‐Ф40

Posició de comptador

Armari a la placeta d’accés de servei pel carrer d’Arenys.

L’escomesa serà soterrada i es realitzarà en Polipropilè d’alta densitat, incorporant una tija que passa de polipropilè
(material de la xarxa de distribució) a coure que és el material emprat per l’escomesa.
Els càlculs d’aquests valors s’obtenen en ll’Annex 2.4 Càlculs de les instal·lacions.

Diàmetre tub PE

Diàmetre tub coure

[mm]

[mm]

Diàmetre beina protecció
acer inoxidable
[mm]

32 SDR 11
40 SDR 11
90 SDR 11

22 (20/22)
42 (40/42)
54 (51/54)

35 (32/35)
63,5 (60,5/63,5)
76 (73/76)

ARMARI DE COMPTADORS
Posterior a la tija d’enllaç s’ubica l’armari de comptadors. Donat l’esquema de la instal·lació, en aquest espai s’ubiquen:









Presa de pressió a l’entrada del comptador
Clau d’entrada al comptador
Filtre
Regulador de pressió
Presa de pressió
Comptador
Clau de sortida del comptador
Presa de pressió a la sortida del comptador
CARACTERÍSTIQUES DE L’ARMARI

L’armari de comptadors s’ubicarà nínxol situat a la façana.
Les dimensions del recinte seran tals que permetin una correcte ubicació dels equips i el seu manteniment, així com una
correcte lectura dels consums, de manera que cap element de lectura estarà situat a més de 2,2 m de terra
El recinte que acull els sistemes de comptatge estarà dotat de:
 cartell identificadors a l’exterior amb la inscripció
“GAS”
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“PROHIBIT FUMAR EN EL LOCAL O ENTRAR AMB FLAMA".
cartell identificadors a l’interior amb la inscripció:
“PROHIBIT FUMAR O ENCENDRE FOC”
Reixes de ventilació, tant superior com inferior amb sortides directes a l’exterior

PRESCRIPCIONS PER CANONADS VISTES

REGULACIÓ DE PRESSIÓ
Segons les dades facilitades pel Consorci, la xarxa de gas natural és de Baixa pressió i no cal regulador de gas.
Això no obstant, s’ha deixat l’espai per si fos necessari quan es faci l’escomesa per si la xarxa fos de MPA.
COMPTADORS
Es disposaran comptadors de parets deformables, de pistons rotatius o de turbina, en funció dels cabals dels consumidors
i d’acord a les especificacions de la Companyia Subministradora.
Les característiques físiques i tècniques dels comptadors de parets deformable estandarditzats queda reflectida en la
següent taula de la norma UNE 60.510:
Tipus

G4
G6
G16
G25

Cabal mínim

Cabal màxim

[Nm3/h]

[Nm3/h]

0,04
0,06
0,16
0,25

6
10
25
40

Connexions

G 7/8”
G 1 ¼”
G 2”
G 2 ½”

Distància
entre eixos

Alçada
màxima

[mm]

[mm]

160
250
-

305
350
420
510

La canonada per tot el seu recorregut estarà subjectada per suports a murs o sostres, de manera que s'assegurarà
l'alineació i estabilitat de la mateixa, sense permetre, en cap cas, la deformació de la xarxa.
En tot moment es respectarà una distància mínima de 3 cm amb altres conduccions, i de 5 cm si aquestes són
d'evacuació de fums o de gasos cremats.
Quan les canonades estiguin en un mateix pla vertical, la canonada de gas sempre serà la superior, i la d’aigua d’havern’hi la inferior.
Els canvis de direcció per a canonades metàl·liques es podran fer per accessoris de radi de curvatura adient o per
sistemes de doblegat en fred que assegurin el manteniment de la secció i que no minvi el diàmetre del tub.
El traçat de les canonades respectarà les següents distàncies respecte als elements constructius:
o
o
o
o
o

Respecte a parets: d/2 essent d el diàmetre de la canonada
Respecte a sostres: 10 mm
Racons verticals (Cantonades entre parets): d a una paret i d/2 a l’altre, essent d els diàmetre de la canonada.
Racons horitzontals (entre paret i sostre): d respecte a la paret i 10 mm respecte el sostre, essent d el diàmetre
de la canonada.
Respecte pilars o relleus no metàl·lics de L inferior a 70 cm: pot haver-hi contacte

SUPORTACIONS
Les canonades aniran subjectes amb abraçadores del tipus isofònic. Les distàncies màximes entres suportacions
s’ajustaran a la següent taula:

INSTALꞏLACIÓ INTERIOR
ELEMENTS CONSUMIDORS
La instal·lació dona servei a la cuina i en concreta a l’equip de cocció que té les següents característiques:
Cuina- aparell tipus A (no connectat a conducte d’evacuació):
Potencia cuina: 45.150 kcal/h ( 52,5 kW)
PCS gas: 10500 m3/kcal
Cabal: 45150 * 1,1 / 10500 = 4,73 m3/h
Total aparells tipus A: 45.150 kcal/h ( 52,5 kW)
de 45.150 kcal/h i 4,73 m3/h.
DISTRIBUCIÓ DE CANONADES
Des de l’escomesa general de l’edifici la canonada circularà per la rasa amb protecciño superior fins arribar a l’entrada a
la zona de la cuina.

Abans d’entrar a la sala ja s’ubica una clau de pas, es realitza el passamurs. A la cuina s’instal·larà una clau
interior prèvia a la clau de tall motoritzada NC que actua lligada a una centraleta de detecció de gas i al
sistema d’extracció d’aire.
Els tipus de canonada de les conduccions projectades seran de materials adequats: PE i coure, complint, en
tot cas, les Normes UNE sobre les mateixes i assegurant la resistència mecànica suficient. El material per a la
conducció interior serà coure.
La posició de les conduccions queda reflectida en la documentació gràfica, descrita en els capítols següents i justificada
en l’apartat de càlculs.

Coure

SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTACIONS

Diàmetre
[mm]

TRAM HORITZONTAL
[m]

TRAM VERTICAL
[m]

D ≤ 15
15 < D ≤ 28
28 < D ≤ 42
D > 42

1,0
1,5
2,5
3,0

1,5
2,0
3,0
1 per planta, màxim 3,5

Es col·locarà una suportació el més propera possible a claus de tall i de seguretat, a reguladors i a accessoris de la
instal·lació.
Les suportacions també garantiran l’existència de punts fixes per a la compensació de dilatacions.
BEINES
Les beines s’empraran per a les següents funcions:
o protecció mecànica de la canonada
o protecció de tub de polietilè encastat d’accés a conjunts de regulació
o ventilació de canonades que circulen per soterranis, cambres, altells, cel rasos, ...
o per travessar parets o murs
o per motius estètics
En funció de la funció, els materials vàlids per a la realització de la beina queda reflectit en la següetn taula:
Funció

Material beina
(conté una sola canonada)

Material conducte
(pot contenir una o vàries
canonades)
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Protecció mecànica

Acer

Tub PE accés a armaris

Material no deformable de rigidesa
suficient (ex PP)
Materials metàl·lics
Materials no deformables de
rigidesa suficient (ex. PP)

Ventilació canonades
Passamurs
Decoració

Materials metàl·lics amb gruix
mínim de 1,5 mm
Materials d’obra de gruix mínim 5
cm
No es pot realitzar per conducte

A més, degut a que la suma de potència dels aparells a gas de circuit obert és > 30 kW, el local disposarà d’un sistema
d’extracció mecànica que garanteixi la renovació continua i el sistema de tall de gas per fallada del sistema de ventilació.
El sistema no és necessari si el volum del local compleix:
Vlocal (m3) / Qn (kW) > 10
Comprovació:
78 m3/52,5 kW = 1,48<< 10. Cal sistema d’extracció.

Materials metàl·lics
Materials d’obra

Cabal de ventilació, qv 10xA +2 x SPotencies
Sent A la superfície de la cuina en m2
P potencia total de tots els aparells a gas
qv ≥ 10x30 + 2x52,5kW
qv ≥ 405 m3/h

El diàmetre interior de la beina serà com a mínim 10 mm major a l'exterior del tub i s’empraran centradors per evitar el
contacte de la beina amb el tub.
Quan s’emprin beines metàl·liques s’hauran de protegir del medi exterior i no estaran en contacte amb estructures
metàl·liques ni amb altres canonades.
Les beines quedaran ben subjectes a les parets o sostres o en el cas del passamurs es fixarà a la paret i es segellarà amb
massilla els seus extrems en façanes exteriors per tal de preveure la possible entrada de Gas o aigua a través del mur.

CÀLCULS JUSTIFICATIUS
Dimensionat de canonades

UNIONS, JUNTES I ACCESSORIS
Les unions dels tubs entre si, i d'aquests amb la resta d'accessoris, es farà d'acord amb els materials en contacte i de
manera que l'execució de les operacions es dugui a terme de forma que, sigui quin sigui el tipus de Gas, no es provoquin
pèrdues d’estanqueïtat en les unions.

CONDICIONS DELS LOCALS
La cuina es troba en planta 1, sobre rasant amb obertures directes a l’exterior.

El volum mínim de la cuina segons la normativa seria:
Volum ≥ S Potencies aparelles tipus A (en kW) – 8
Volum local cuina ≥ 52,5 -8 = 44,5 m3
Volum: 30 m2 * 2,60 m = 78 m3 > 44,5 m3
Reixes de ventilació:
El local de la cuina disposarà de reixes permanents de ventilació comunicades amb l’exterior:
- Ventilació superior: directa a façana mitjançant reixeta amb el costat superior a ≤ 0,40m del sostre.
- Ventilació inferior: directa a l’exterior mitjançant reixeta que tindrà el costat inferior a ≤ 0,15m del terra.
(podria ser indirecta amb conducte dimensionat 150%).
La superfície total de ventilació necessària és:
Sup ventilació ≥ 5cm2 x S
Potencies aparells tipo A (kW)
Sup total ventilació ≥ 5x52,5 = 262,5 cm2 i > 125 cm2.
La façana del pati disposarà dues reixes superior i inferior de 132 cm2 de superfície útil cadascuna.
Els aparells de gas disposaran de dispositiu de control de flama. Al local es col·locarà un sistema de detecció de gas que
actuarà sobre un sistema automàtic de tall de gas ubicat a l’exterior del local.

Pag 15 de 50

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA, SISTEMA GENERAL CONSTRUCTIU
PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA | DESEMBRE 2020 | FORGAS ARQUITECTES SLP

REGLAMENTACIÓ
Per a la confecció del present projecte s'han seguit les següents normatives i reglamentacions:



RITE 2013 Versió consolidada (B.O.E 9 de setembre del 2013) del R.D 1027/2007, de 20 de juliol (B.O.E 29
de agosto de 2007). Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis
CTE. Codi tècnic de l’edificació. Reial decret. 314/2006 de 17 de març de 2.006



Decret d’Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2.006



Reglament d'Aparells a Pressió, i Instruccions tècniques complementaries. R.D. 1.244/79




Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques i les seves Instruccions tècniques
complementàries.
Normes UNE d'obligat compliment



Recomanacions de les Entitats d’Inspecció i Control (EIC).



Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball



Recomanacions de les Companyies Subministradores

ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY
La producción d’aigua calenta sanitària amb energía renovable, bomba de calor aerotèrmia es desenvolupa a l’apartat 2.8
Sistemes amb energies renovables.
Els paràmetres en els que ens basem per definir l’actuació en l’edifici són:

CONDICIONANT DE L’ENTORN
Atés les edificacions de l’entorn i la volumetría de l’edifci s’ha optat percol·locar la sala técnica a la planta -1 amb
obetures a façana per evitar la col·locació de les maquinàries a coberta. Així la coberta esdevé una façana més de
l’edifici.

CONDICIONANT DEL PROMOTOR
D’acord amb els requeriments del Consorci d’Educació de Barcelona la climatització es proposa mitjançant sistemes
d’expansió directa i amb control centralitzat. El control de la climatització es realitzarà mitjançant un terminal de tipus
tàctil al despatx de la direcció de centre, on es poden limitar tot els paràmetres de la instal·lació. I cada espai disposarà
de termòstat de tal forma que cada educadora pugui establir el nivell de confort desitjat.

4 CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ D’ACS

Atès que el seu funcionament s’estableix entre 10 i 11 mesos l’any, podem dir que l’edifici tindrà tant demanda de fred com
demanda de calor.
El sistema de ventilació podrá funcionar de forma independent al de climatització.
LOCALS A TRACTAR
S’ha considerat com a locals a tractar climàticament la totalitat de les sales excepte els recintes humits. A continuació
s’estableixen els criteris i nivells de tractament de les diferents zones:
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Local

Tractament tèrmic

Humitat

Ventilació

Aules, despatxos i menjador

Calor i fred per aire

-

Zones de relació i circulació

Calor i fred per aire

-

Espai veïnal

Calor i fred per aire
independent
-

-

Aportació/extracció amb UTA
centralitzada
Aportació/extracció amb UTA
centralitzada
Aportació/extracció amb UTA
centralitzada
Extracció forçada

Lavabos i espais de servei

-

CONDICIONS INTERIORS
Temperatura seca estiu:

23 - 25

oC

Humitat relativa estiu:

45 - 60

%

Temperatura seca hivern:

21 - 23

oC

Humitat relativa hivern:

40 – 50

%

Tant a l'hivern com a l'estiu la temperatura interior estarà en relació amb l'exterior, tal i com s'ordena a la IT.1.1.1.1.2 2.
Aquest paràmetre es mantindrà constant en la zona ocupada.
DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA
La instal·lació es basa en els següents conceptes:


Generació de fred i calor per

Bomba de calor amb refrigerant variable



Producció d’ACS per

Bomba de calor aerotèrmica amb kit hidrònic i acumulació



Tractament de zones per

Unitats interiors d’expansió directa



Aportació d’aire exterior

Climatitzador d’aire primari

La definición del sistema de producción d’ACS amb sistema renovable de bomba de calor aerotermia es fa a l’apartat 2.8
Sistemes renovables.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ

PARÀMETRES DE CÀLCUL
Per al càlcul del sistema de climatització especificat i de cara a satisfer les condicions de benestar i higiene, segons
especificacions de la IT 1 del R.I.T.E., s’han pres els següents paràmetres:

Temperatura d'estiu

Temperatura d'hivern

Humitat relativa interior

Aula LLar Infants‐15per

25

21

50

Aula LLar Infants‐22per

25

21

50

Aula LLar Infants‐8per

25

21

50

Cuina

24

21

50

Despatx

24

21

50

Espai Polivalent

25

21

50

Espai Polivalent Aula‐15per

25

21

50

Espai Polivalent Aula‐22per

25

21

50

Lavabo de planta

24

21

50

Menjador

25

21

50

Oficines

25

21

50

Sala polivalent

24

21

50

Sales de professors

25

21

50

Taller

24

21

50

QUALITAT TÈRMICA
TEMPERATURES
Les condicions de càlcul són les obtingudes UNE 100.002
Emplaçament: Barcelona
Latitud (graus): 41.4 graus
Altitud sobre el nivell del mar: 9 m
Percentil per a estiu: 5.0 %
Temperatura seca estiu: 27.60 °C
Temperatura humida estiu: 22.50 °C
Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C
Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C
Temperatura exterior de disseny: 1.20 °C
Temperatura exterior mitjana anual: 16.40 °C
Velocitat del vent: 3.6 m/s
Temperatura del terreny: 6.40 °C
Les condicions interiors venen estipulades per la IT 1.1.4.1.2 a) i són les expressades a la següent taula:

Condicions interiors de disseny

Referència

VELOCITAT MITJANA DE L’AIRE
Seguint la IT. 1.1.4.1.3, la velocitat de l'aire estarà en funció de les condicions interiors. En cap cas no superarà els valors
especificats en la següent taula en totes les zones susceptibles de ser ocupades per l'usuari.
Temporada

Temperatura
interior
[ºC]

Velocitat mitjana de
l‘aire
[m/s]

Estiu :

23

0,16

Hivern:

20

0,13

QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

4.4.2.3.1

VENTILACIÓ

L’índex de ventilació seguirà les especificacions de la IT 1.1.4.2 i de la UNE-EN 13779.
En termes genèrics i seguint el mètode indirecte de càlcul per persona, les quantitats mínimes d’aire exterior a aportar a
les diferents sales serà:
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Categoria del recinte

Espais tipus

Cabal
[dm3/s persona]

IDA 1 (òptima qualitat)

Hospitals, clíniques, laboratoris i llars d’infants

20

IDA 2 (bona qualitat)

Oficines, residencials, museus, aules, ...

12,5

IDA 3 (qualitat mitja)

Comercials, cines, teatres, restaurants, ...

8

IDA 4 (qualitat baixa)

Qualitat de l'aire interior
IDA 1

IDA 2

IDA 3

IDA 4

ODA 1

F9

F8

F7

F5

ODA 2

F7 + F9

F6 + F8

F5 + F7

F5 + F6

ODA 3

F7+GF+F9

F7+GF+F9

F5 + F7

F5 + F6

5

Per locals on l’ocupació per persones no sigui permanent els cabals mínims de ventilació podran ser:
Categoria del recinte

Cabal
[dm3/s persona]

IDA 1 (òptima qualitat)

No aplicable

IDA 2 (bona qualitat)

0,83

IDA 3 (qualitat mitja)

0,55

IDA 4 (qualitat baixa)

0,28

Per unitat de superfície
(m³/(h∙m²))

IDA / IDA min.
(m³/h)

Fumador
(m³/(h∙m²))

IDA 1

No

Aula LLar Infants‐22per

IDA 1

No

Aula LLar Infants‐8per

IDA 1

No

7.2

Categoria

Nivell de
contaminació

Espais tipus

AE 1

Baix

AE 2

Moderat

AE 3

Alt

AE 4

Molt alt

Oficines, aules, sales de reunions, locals
Pot emprar-se per retorn
comercials, passos sempre que no es
permeti fumar
Restaurants, habitacions d’hotels, vestidors i No pot retornar-se. Pot emprarels anteriors on està permés fumar
se com a transferència a serveis,
banys o aparcaments
Lavabos, saunes, cuines, laboratoris,
No pot recircular-se ni tranferirimpremtes, habitacions de fumadors
se
Campanes de fums, aparcaments,
No pot recircular-se ni tranferirbugaderies, sales d’escombraries, ..
se

Qualitat de l'aire interior

Aula LLar Infants‐15per

Cuina

EXTRACCIÓ

L’extracció de l’edifici es realitzarà en funció de les característiques de l’aire interior. En funció d’aquest paràmetre, la
classificació dels locals i el possible ús de l’aire d’extracció es resumeix en la següent taula:

Cabals de ventilació
Referència

Donat que es tracta de ODA 2 i IDA 1 el filtre previst per les unitats climatitzadores serà F6+F7.
Donat que es tracta de ODA 2 i IDA 3 el filtre previst per les unitats climatitzadores serà F6+F7.
Donat que es tracta de ODA 2 i IDA 2 el filtre previst per les unitats climatitzadores serà F6+F8.
Es preveurà filtratge a l’entrada d’aire exterior i aire recirculat.
Els recuperadors de calor aniran protegits amb filtres classe F6 o superior.

4.4.2.3.1.2

Per tractar-se d’una escola bressol en general s’aplca un règim de ventilació de 72 m3/h (20 l/s). A les oficines serà IDA 2,
45 m3/h (12,5 l/s) i a l’espai veinal s’aplica un IDA 3, 28,8 m3/h (8 l/s). Als magatzems 2 ren/h (> 2 l/s m2), aseos i recintes
humits 12 ren/h (>2 l/s m2) mantenint-los en depressió a recintes adjacents.

Cuina

Despatx

IDA 2

No

Espai Polivalent

IDA 3 NO FUMADOR

No

Espai Polivalent Aula‐15per

IDA 3 NO FUMADOR

No

Espai Polivalent Aula‐22per

IDA 3 NO FUMADOR

No

Lavabo de planta
Magatzem
Menjador

IDA 3 NO FUMADOR

No

Oficines

IDA 2

No

Sala polivalent

IDA 3 NO FUMADOR

No

Sales de professors

IDA 3 NO FUMADOR

No

Taller

IDA 1

No

4.4.2.3.1.1

Qualitat de l'aire exterior

FILTRACIÓ

L’aire d’aportació estarà filtrat segons les especificacions de la IT 1.1.4.2.4. En funció de les característiques de l’aire
exterior (ODA) i de l’aire interior (IDA) les classes de filtració queden resumides en la següent taula:

Ús possible

El cabal d’aire d’extracció de locals de servei serà com a mínim 2 l/s m2
Les aules i espais d’usos administratius seràn AE1. Donat que es disposa d’unitat propia per la ventilació, aquesta
fuincionarà com a tot aire exterior i per tant no hi haurà recirculació a la sala.
En el cas del gimnàs es considera AE1, i per tant tindrà retorn sense transferencia a altres espais. Els nivells de ventilació
i per tant d’extracció es regularan mitjançant sonda de CO2 podent arribar a tot aire exterior (sense retorn a l’espai).
A espais de vestidors i aseos es l’extracció es realitzarà directament a espai exterio.
QUALITAT ACÚSTICA
Es prendran les mesures adequades per tal que no es produeixin nivells de pressions sonores superiors als indicats per a
les diferents zones, segons les especificacions del DB HR del CTE.
Les sales de màquines disposaran dels aïllaments corresponents que evitin la transmissió de sorolls i vibracions als
espais adjacents.
En general, els elements de la instal·lació de climatització susceptibles de transmetre sorolls o vibracions, com bombes
circuladores, climatitzadors i ventiladors, es dotaran amb elements que evitin la propagació d’aquestes, com
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silent-blocks, i en cas d’anar recolzats es dotaran de bancada antivibratòria sobre capa d’anivellació. Entre la bancada i
la capa esmentada es col·locarà un gruix de material aïllant tipus PKB-2 o similar.
CONSIDERACIONS ARQUITECTÒNIQUES i D’UBICACIÓ

4.4.2.5.1

TRANSMISSIONS

S’han adoptat els coeficients de transmissió i la permeabilitat de les fusteries segons les solucions constructives definits
a la justificació del CTE DB HE 1 i a la Memòria.
L’ocupació i activitat prevista de cara als càlculs són les deduïdes de la distribució arquitectònica i mobiliari previst. Quan
no sigui fàcil deduir la dada, s’aplicaran els criteris de lla normativa vigent a nivell d’aforament de les sales.
4.4.2.5.1.1

UBICACIÓ

L’edifici objecte d’estudi es troba situat a zona urbana consolidada amb una alçada respecte al nivell del mar de 155,20,
151,30 m.
Aquesta situació fa que de cara a la determinació dels sistemes de filtratge, es consideri que l’aire exterior correspon a
una categoria ODA 2 com a cas més desfavorable.

HK

LG

ARNH04GK3A4

La tria d’aquests elements s’ha realitzat considerant la potència màxima simultània obtinguda del càlcul de càrregues
realitzat i les pèrdues o guanys en xarxes de distribució
Es dona compliment al fraccionament de potència amb potència inferior a 400kW mitjançant els 2 mòduls amb regulació
pròpia de que es forma el conjunt de producció.
En funció de les potències dels diferents elements generadors la regulació dels seus cremadors serà segons les
especificacions de la IT 1.2.4.1.2.3 tal i com indica la següent taula:
CIRCUITS SECUNDARIS
El disseny dels circuits de distribució s’ha realitzat considerant les característiques tècniques i funcionals dels diferents
consumidors, segons especifica la IT 1.2.4.2.7.
Les temperatures previstes en els diferents fluids emprats com a medi de transmissió d’energia en contacte amb el
sistema de producció queden reflectides en la següent taula:
Aigua calenta ACS

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA
Per tal de garantir el compliment de les especificacions de la IT 1.2, Exigència d’eficiència energètica, algun punt de la IT
1.1 i les condicions de seguretat marcades en la IT 1.3 el disseny de la instal·lació en el que respecta a la producció i
distribució d’energia es dissenya i dimensiona seguint els següents preceptes:

La instal·lació que es descriu en els següents apartats està composada per els següents elements:
Bomba de calor VRV

La instal·lació és a:

Gas refrigerant R 32
Volum refrigerant variable
Coure

El material de la instal·lació és:

EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR

M1
M2
M3
M4
cl1

LG
LG
LG
LG
AIRLAN

Model
ARUM260LTE5
ARUM100LTE5
ARUM140LTE5
ZRUN060GSS0
FMA‐HP 193

Pot. Fred
[kW]
72,8
28
39,2
15,5
45

Pot. Calor
[kW]
81,9
31,5
44,1
15,5

Retorn

55 ºC

Salt tèrmic

10 ºC

CANONADES

Diàmetres

La producció de calor es realitza amb calderes condensació murals i modulars en cascada, de gas natural, que se
situaran a la coberta de l’edifici amb accés des de l’exterior. Les característiques d’aquests equips queden reflectides en
la següent taula:

Marca

65 ºC

TEMPERATURES DEL FLUID TRANSPORTAT [ºC]

PRODUCCIÓ DE FRED I CALOR

ID

4.4.3.3.1

Impulsió

La distribució es realitzarà amb canonades de coure per al gas refrigerant i de polirpopilé clima per a la produccio d’ACS.
Les canonades s’han dimensionat limitant les pèrdues de pressió en 30 mm.c.a./m i la velocitat a 2 m/s . Els valors dels
diàmetres obtinguts queden reflectits en la D.G.
Serà d’obligat compliment la IT1.2.4.2.1 on s’expressen els gruixos en mm per a canonades de transport de fluid.
L’aïllament de canonades de fred es realitzarà amb conquilla elastomèrica amb barrera de vapor i un coeficient de
conductivitat no menor a 0,04 W/m ºK dels gruixos especificats en les taules següents:
Per a canonades interiors Calentes:

GENERALITATS

Generació de fred i calor per

682x1.168x423

13,8

Cabal
[m3/h]
19200
14400
19200
4800

Dimensions
[mm]
1280x1825x796
1690x930x760
1280x1825x796
950x330x834

16.169

4831x2466x2662

de 40 °C a 60 °C

de 60 °C a 100 °C

major que 100 ºC

DN ≤ 35

25

25

30

35 < DN ≤ 60

30

30

40

60 < DN ≤ 90

30

30

40

90 < DN ≤ 140

30

40

50

140 < DN

35

40

50

zona
SIST.GENERAL 1+ACS
SIST. GENERAL
SIST. AE
SALA POLIVALENT
F/C+REC+F+V+V

Per a canonades exteriors Calentes:
TEMPERATURES DEL FLUID TRANSPORTAT [ºC]
Diàmetres

de 40 °C a 60 °C

de 60 °C a 100 °C

major que 100 ºC

DN ≤ 35

35

35

40

35 < DN ≤ 60

40

40

50
Pag 19 de 50

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA, SISTEMA GENERAL CONSTRUCTIU
PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA | DESEMBRE 2020 | FORGAS ARQUITECTES SLP

60 < DN ≤ 90

40

40

50

90 < DN ≤ 140

40

50

60

140 < DN

45

50

60

Les canonades exteriors es protegiran de les inclemències meteorològiques amb un forro protector d’alumini.
Les canonades circularan per espais destinades a aquest fi, especialment fals sostres i muntants específics. Les
suportacions d’aquestes canonades es regiran per les especificacions del fabricant, prenent-se com a base de partida les
indicades en la següent taula:

TUB METÀL·LIC
DN [mm]

SEPARACIÓ MÀXIMA ENTRE SUPORTACIONS
[metres]
Circulació vertical
Circulació horitzontal

DN > 10

1.80

1.20

16 ≤ DN < 25

2.40

1.80

32 ≤ DN < 50

3.00

2.40

63 ≤ DN < 125

3.60

3.00

Totes les suportacions seran abraçadores tipus isofòniques, d’acer galvanitzat amb junta de goma que impedeixi a la
canonada ser malmesa per la pròpia soportació. El seu ancoratge i tac de subjecció estarà en relació al pes de la
canonada
Els circuits de distribució es dotaran de compensadors de dilatació en els seus trams verticals o horitzontals de gran
longitud on els canvis de direcció no puguin absorbir els esforços generats per els canvis de longitud ocasionats per els
canvis de temperatura en les canonades segons especifica la IT 1.3.4.2.6. Aquests sistemes es dimensionaran segons la
UNE 100.156 i per els codis CTN 53 en canonades plàstiques.
Així mateix s’instal·laran sistemes de purga d’aire en tots els punts alts de la instal·lació, principalment a les entrades a
bateries de climatització i en sales tècniques.

4.4.3.3.2

Potència tèrmica
[kW]
P ≤ 70
70 < P ≤ 150
150 < P ≤ 400
400 < P

4.4.3.3.4

Buidatge
[DN mm]

15
20
25
32

20
25
32
40

SISTEMA D’EXPANSIÓ, ELEMENTS I VÀLVULES DE SEGURETAT

El circuit de fred es dotarà d’un sistema d’expansió, segons especificacions de la IT 1.3.4.2.4. El càlcul d’aquest equip es
realitza aplicant la UNE 100.155 basant-se en el volum de l’aigua en l’interior de la instal·lació, de les temperatures
màximes i mínimes en la canonada i de les pressions que s’hi assoleixen.
Per a la instal·lació de fred descrita i considerant que la pressió del vas oscil·la entre 1,5 i 4 bars i la vàlvula de seguretat
es tara a 3,5 kg/cm2 resulta un vas d’expansió de 100 litres.
El sistema de seguretat es complementa amb vàlvules de seguretat tarades a una pressió de 3,5 kg/cm2.
En els circuits primaris de generadors de calor es disposarà de interruptor de fluxe. En els circuits de fred es disposarà de
interruptor de fluxe enclavat eléctricament amb arrancador de comopressor.
SALA DE CLIMA
Les bombes de calor, el Kit hidrònics, l’acumulador i els seus equips auxiliars es situen en una sala especialment
destinada al seu ús i que cumplirà amb les especificacions de la IT 1.3.4.1.2 i la UNE 60.601 (calderes) i UNE 100.020 (sales
de màquines). Aquesta està ubicada a recinte tancat a la coberta de l’edifici, accessible des de’espai transitable exterior.
Les seves dimensions permeten un accés còmode a tots els elements i la correcta realització de les tasques d’inspecció i
manteniment. L’accés no es realitzarà mai a través de forats a sostres o terres de la sala.
La sala de clima es considera local de ris especial alt segons el RITE per servir a un local institucional. Per això
l’estructura i els tancaments serán EI 180.
El quadre elèctric es situa a la mateixa sala on també es sitúen les bombes i el dipòsit de ACS coma a instal.lacions
associades a la producció. A l’interior de la sala i a prop de la entrada es situa el polsador d’aturada d’emergència,
d’aquesta manera no te un accés públic.
El nivell lumínic serà de 200 lux amb uniformitat del 0,5. Es disposarà d’un extintor adequat i esquema de principi de la
instal·lació.

VALVULERIA

Es disposarà de vàlvules de tall per a la sectorització de cadascun dels elements i en els diferents ramals de la distribució.
Així mateix es dotarà a la xarxa de distribució de valvuleria d’equilibrat per garantir els cabals en cadascun dels elements
que configuren la instal·lació. En concret s’instal·laran vàlvules micromètriques en els circuits primaris i en els ramals.

4.4.3.3.3

Omplenatge
[DN mm]

OMPLENATGE I BUIDATGE

El sistema de producció de calor i fred incorporarà la valvuleria i components necessaris per a l’omplenatge i el buidatge
de les canoandes. L’omplenatge es realitzarà des de la sala de màquines, incorporant valvuleria, sistema de comptatge. El
buidatge principal es realitzarà des de la sala de màquines, però poden existit buidatges parcials en zones baixes de la
instal·lació.
Els diàmetres per a la realització de l’omplenatge i el buidatge en funció de la potència tèrmica de la instal·lació, queden
reflectits en la següent taula.
Circuits de calor:

TRACTAMENT D'ESPAIS
GENERALITATS
El tractament de les diferents zones a climatitzar es realitza tenint presents les condicions de la sala i el confort dels
usuaris. Així doncs, les diferents sales disposen dels següents sistemes:


Tractament de zones per



Aportació d’aire exterior

Unitats interiors de conductes
Unitats interiors mural en secretaria i sala de professors
UTA d’aire exterior centralizada

ESPAIS AMB TRACTAMENT PER AIRE
Les unitats de tractament amb aire es destines al gimnàs i a vestidors. La resta d’unitats es destines a l’aire exterior
general i aire exterior de menjador.
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4.4.4.2.1

UNITATS DE TRACTAMENT D’AIRE

En general el tractament d’aire es farà a través d’unitats de pannell sandvitx de 50mm de gruix amb element interior
absorbent. Les seccions de ventilació portaran aïllament acústic. Per ajustar els cabals es dotaran de reguladors
electrònics de velocitat per a cabals inferiors als 2.500 m3/h i variadors de freqüència per a cabals superiors.
Totes les màquines tindran aportació d’aire exterior, amb funcionament al 100% en el cas de les pròpies de ventilació, i
amb sistema de resta de casos. En tots els casos disposaran de recuperador de calor.
Per a la tria dels elements s’ha suposat un factor de by-pass en la bateria dels climatitzadors de 0,15.
Les característiques tècniques dels climatitzadors seran tals que tinguin com a màxim les especificacions de pèrdua de
càrrega per element estipulades en la IT 1.2.4.2.4, i reflectides en la següent taula;
Element

Pèrdua màxima
[Pa]

Bateria de calor
Bateria de fred
Bateria de fred i deshumectació
Recuperador
Silenciosos
Unitats terminals
Seccions de filtració

40
60
120
80 a 120
60
40
Segons fabricat i tipologia

Les bateries serán d’expansió directa.
Les característiques tècniques i físiques de cada equip es poden veure a detall als càlculs adjutns a la memòria.

4.4.4.2.2

CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ

Les conduccions d’aire des de les unitats terminals fins als espais es realitzarà amb conducte tipus xapa d’acer
galvanitzat junta meto aïllat, així com a conductes de fibra
Per al càlcul de la secció dels conductes s’han considerat els següents paràmetres:
Pèrdua de pressió màxima: 0,1 mm.c.a./m per a limitació de dimensions de ventiladors
Velocitat màxima: 6m/s Limitació de sorolls i fregament en conductes.
El càlcul s’ha realitzat emprant el mètode de velocitat constant.
Les connexions entre trams de conductes i amb els seus accessoris es realitzaran de manera que s’asseguri una
estanqueïtat de classe B o superior, el que es tradueix en unes fuites menors a les especificades a la següent taula, en
funció de la pressió estàtica disponible del ventilador que l’alimenti:
P
[mm.c.a]

P
[Pa]

f
dm3/(s m2)

3
5
7
10
15
20
25

30
50
70
100
150
200
250

0,082
0,114
0,142
0,180
0,234
0,282
0,326

Els conductes circularan per sostre i muntants d’instal·lacions. Es deixaran trapes i registres per poder fer la neteja
interior dels conductes cada 10 metres.
Per a conductes d’aire, els valors d’aïllaments s’ajustaran a la següent taula o a les especificacions de la IT 1.2.4.2.2:

Tipus aire

En conducció interior
Gruix [mm]

En conducció exterior
Gruix [mm]

20
30

30
50

Calent
Fred

4.4.4.2.3

DIFUSIÓ

La difusió es realitzarà amb elements de mercat que compleixin les necessitats tècniques de l’espai tractat, en quan a
cabals, pèrdues de pressió, prestacions acústiques i d’abast de la vena d’aire i alhora tinguin una integració
arquitectònica adient amb la resta d’elements de l’espai.
Segons la IT 1.2.4.2.4 les pèrdues de pressió màxima en els elements de difusió serà la reflectida en la següent taula:
Element

Pèrdua màxima
[Pa]

Impulsió
Retorn

40 a 200 segons tipologia
20

La aportació i extracció de aules i espais administratius es realitza amb toberes i reixes integrades a reixes a parament
vertical o fals sostre en alguns casos. El retorn es fa per la part inferior.
En el cas de l’espai veïnal que disposa de fals sostre, san previst difusors per a la impulsió i reixes per al retorn i la
renovación de l’aire.
A la zona de serveis higiènics i sales tècniques es fan servir boques d’extracció.
Les característiques dels elements emprats es poden veure a la documentació gràfica.
ESPAIS AMB TRACTAMENT PER AIRE

4.4.4.3.1

UNITATS INTERIORS DE CLIMA

En general el tractament de tots els espais es resol mitjançant unitats d’expansió directa de conductes, i en dos casos de
tipus mural. Funcionen amb gas R 32 que arriba per canonades de coure.
El sistema es controla per termòstats associats a cada máquina.
La posició dels equips es pot veure a la documentció gràfica.
Els equips sprevistos són de la marca LG i a cntinuació s’indiquen les característiques principals:

UNITATS TRACTAMENT D'AIRE
ID Marca
Model
UI1 LG

ARNU07GM1A4

Pot. Fred
[kW]
1.892

Pot. Calor
[kW]
2.150

Cabal
[m3/h]
870

Dimensions
[mm]
900x270x700

Configuració
Mural

zona
Despatx P‐1
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UI2 LG

ARNU09GM1A4

2.408

2.752

900

900x270x700

Mural

UI3 LG

ARNU15GM1A4

3.870

4.300

960

900x270x700

Sostre conductes

UI4 LG
ARNU24GM1A4
cl1 AIRLAN AIRLAN

6.106
45

6.880

1.080
16.169

900x270x700
4145x2466x2662

Sostre conductes
F/C+REC+F+V+V

‐

Despatx P00
Cuina, Menjador
aula taller
Aula, Aula
polivalent
vestibul
UTA AE

CALCULS JUSTIFICATIUS
CÀRREGUES TÈRMIQUES

RENOVACIÓ D’AIRE
L’aportació i extracció d’aire dels diferents recintes es realitzarà de forma independent al sistema de climatització. En
funció de la tipologia AE de cadascun d’ells, segons s’especifica en la IT 1.1.4.2.5, i l’aportació necessària en funció de la
tipologia IDA de la IT 1.1.4.2.2.
Tant l’aportació com l’extracció es realitza de forma directe a l’espai a ventilar. L’aire de ventilació vindrà convenientment
pre-tractat de l’unitat específica de tractament.
Les conduccions d’aire des de les preses d’aire d’extracció fins als sistemes de tractametn o recuperació, així com els
trams de captació es realitzarà amb conducte tipus xapa d’acer galvanitzat junta meto aïllat
En disposar d’un cabal d’aire expulsat a l’exterior superior als 1.800 m3/h (0,5 m3/s) es dotarà al sistema d’un recuperador
d’energia. Aquest tindrà unes característiques tals com s’indica en la següent taula, segons prescripcions de la IT 1.2.4.5.2
Hores de
funcionament
t ≤ 2.000
2000 < t ≤ 4000
4000 < t ≤ 6000
6000 < t

4.4.4.4.1

1800≤Q<5400
[%]
[Pa]

5400≤Q<10800
[%]
[Pa]

40
44
47
50

44
47
50
55

100
140
160
180

120
160
180
200

Cabal d’extracció [m3/h]
10800≤Q<21600
[%]
[Pa]
47
52
55
60

140
180
200
220

21600≤Q<43200
[%]
[Pa]

43200 ≤ Q
[%] [Pa]

55
58
64
70

60
64
70
75

160
200
220
240

180
220
240
260

MAQUINÀRIA D’EXTRACCIÓ

L’única maquinaria específica d’extracció és la associada a l’extracció de banys i espais de servei i la campana de cuina.
Aquesta última forma part del projecte específic de cuina.
La situació i característiques dels equips d’extracció es poden veure a la documentació gràfica de projecte.

Es remet a la justificació de càlculs complerts a l’annex de càlcul AN.4.
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CONTROL CENTRALITZAT DE L’EDIFICI

També está previst el monitoratge i l’exportació a la plataforma Sentilo dels següents senyals:

L’edifici disposarà d’un sistema de control centralitzat per ajustar el funiconament a les necessitats de cada momento i
millorar l’estalvi energètic.

El llistat de punts a controlar és el següent:
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REGLAMENTACIÓ
Per a la confecció d'aquest projecte s'han seguit les següents normes i reglamentacions:


CTE. Codi tècnic de l’edificació. RD 314/2006 i modificacions potseriors



Decret d’Ecoeficiència. Decret 21/2006, de 14 de febrer de 2.006



REBT. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, R.D. 842/2002 de 2 d’agost de 2.002
Instruccions tècniques complementàries del REBT

5

ELECTRICITAT I FOTOVOLTAICA






ITC-BT-01

Terminologia



ITC-BT-02

Normes de referència al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió



ITC-BT-03

Instal·ladors autoritzats



ITC-BT-04

Documentació i posada en servei de les instal·lacions



ITC-BT-05

Verificacions i inspeccions



ITC-BT-06

Xarxes aèries per distribució en Baixa Tensió



ITC-BT-07

Xarxes subterrànies per distribució en Baixa Tensió



ITC-BT-08

Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució d’energia
elèctrica



ITC-BT-09

Instal·lacions d’enllumenat exterior



ITC-BT-10

Previsió de càrregues per a subministraments en Baixa Tensió



ITC-BT-11

Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses



ITC-BT-12

Instal·lacions d’enllaç. Esquemes



ITC-BT-13

Instal·lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció



ITC-BT-14

Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació



ITC-BT-15

Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals



ITC-BT-16

Instal·lacions d’enllaç. Comptadors: Ubicació i sistemes d’instal·lació



ITC-BT-17

Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de comanament i
protecció



ITC-BT-18

Instal·lacions de posada a terra



ITC-BT-19

Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals



ITC-BT-20

Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació



ITC-BT-21

Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores



ITC-BT-22

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats



ITC-BT-23

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions



ITC-BT-24

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes i
indirectes



ITC-BT-28

Instal·lacions en locals de pública concurrència



ITC-BT-32

Instal·lacions amb finalitats especials. Màquines d’elevació i transport



ITC-BT-43

Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals



ITC-BT-44

Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat



ITC-BT-47

Instal·lacions de receptors. Motors



ITC-BT-48

Instal·lacions de receptors. Transformadors i autotransformadors. Reactancies i
rectificadors. Condensadors

Reial Decret 1955/2000, de 1 de desembre, pel que es regulen les activitats de transport, distribució,
comercialització, subministrament i procediment d’autorització de instal·lacions d’energia elèctrica
Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel que es modifiquen determinades disposicions relatives
al sector elèctric.
Pag 24 de 50

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA, SISTEMA GENERAL CONSTRUCTIU
PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA | DESEMBRE 2020 | FORGAS ARQUITECTES SLP



Normes UNE d'obligat compliment



Recomanacions de les entitats d'inspecció i control EIC




Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel que es modifiquen determinades disposicions relatives
al sector elèctric.
Recomanacions de la Companyia Elèctrica



Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball

CONDICIONANT TÈCNICS

ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY
La instal·lació de generación d’electricitat a partir d’ene4rgia dfotovoltaica es desenvolupa a l’apartat 2.8. Projecte
d’energies renovables.

TIPUS D’INSTALꞏLACIÓ
Es tracta d’una nova instal·lació que correspon al grup I de locals de pública concurrència com es el cas d’una escola.
La contractació de l’energia es farà en Baixa tensió des de la xarxa de distribució de la companyia elèctrica.
La companyia subministradora és la responsable de la distribució a la zona de l’edifici, en aquest cas ENDESA.
Tots els elements d’enllaç es regiran per les especificacions del REBT i per les normatives particulars de connexionat
d’aquesta companyia.
A l’edifici no correspon reservar un local per a centre de transformació de la companyia, ja que la potència sol·licitada és
inferior a 100 kW.
La instal·lació fotovoltaica es connectarà al quadre general. S’ha previst que el contracte de subminstrament elèctric amb
la compañía sigui d’autocinsum amb excedents.

CONDICIONANT DE L’ENTORN
En trobar-se la instal·lació de l’escola en un entorn urbà l’escomesa elèctrica es desenvolupa directament des de el
carrer Arenys amb armari adient per a la instal·lació de CGP, caixes de seccionament i comptadors.

TENSIONS I FREQÜÈNCIA
El subministrament es realitzarà a través de cables procedents de la xarxa de distribució pública de la Companyia. Les
tensions d’usuari normalitzades en l’edifici a partir de la xarxa de distribució pública de Companyia, són les següents:
ÚS

TENSIÓ
[V]

FREQÜÈNCIA
[Hz]

La instal·lació elèctrica s’adaptarà als criteris d’Escoles Bressol del Consorci i s’adoptarà com a referencia els Criteris per
a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

Subministrament de l’edifici

230 / 400

50

Receptors trifàsics

400

50

Receptors monofàsics d’enllumenat i força

230

50

Es col·locarà una instal·lació fotovoltaica integrada a la coberta, composta de 68 captadors i potencia pic instal·lada de
25,5 kWp. El projecte de la instal·lació fotovoltaica s’ecplica a l’apartat 2.8 Energies renovables.

Comandament en general

230

50

CONDICIONANT DEL PROMOTOR

El seccionament dels quadres permetrà:
- 1 interruptor commutador selector per accionar tot el subministrament elèctric de l’escola exceptuant les línies
permanents (neveres, alarma, etc.).
- 1 interruptors polsador amb retenció i pilot de neó per accionar enllumenat
- 1 interruptors polsador amb retenció i pilot de neó per accionar preses de corrent
- 1 interruptors polsador amb retenció i pilot de neó per accionar la climatització.
- 1 interruptors polsador amb retenció i pilot de neó per accionar la ventilació
L’alçada dels mecanismes (interruptors, endolls, etc.) ha de ser de 140 cm. Les úniques excepcions podran ser a la cuina i
als despatxos dels mestres segons els Criteris del Consorci.
La distribució d’endolls dins de l’aula es realitza tenint en compte els criteris funcionals i de mobiliari a l’interior d’aquesta.
Les persianes de les fusteries, així com les de la biberonia i seran motoritzades i s’han de comandar amb posadors sense
enclavament.
Tots els mecanismes, conduccions i baixants seran encastats. Es preveuen presses d’endolls estanques als espais
exteriors.
Els punts de treball estaran formats per una caixa equipada tipus CIMA o similar que inclourà 2 preses de corrent
monofàsic, 2 preses de SAI i 2 preses informàtiques RJ 45 alimentades amb cable CAT6A.
Els punts de treball seràn:
 Despatx de direcció: 2 punts de treball
 Sala de professors: 5 punts de treball (escoles fins a 9 grups)
La xarxa elèctrica dels punts de treball anirà separada de la xarxa elèctrica de les preses de corrent general de l’escola i
disposarà de proteccions diferencials i tèrmiques pertinents.

RÈGIM DE NEUTRE
L’esquema de distribució adoptat en les instal·lacions elèctriques de l’edifici corresponen al TT per el que els neutres dels
transformadors estan connectats directament a terra i les masses de les instal·lacions receptores estan connectats a una
presa de terra separada de la presa de terra de l’alimentació.
POSADA A TERRA
La posada a terra de l’edifici s’ajustarà a tot el que estableix la ITC-BT-018. L’edifici compta amb posades a terra
separades i independents, amb possible connexió a posteriori segons els requeriments tècnics de l’usuari i la companyia
subministradora:
Posada a terra unitària per a la instal·lació de Baixa tensió, d’informàtica i de parallamps.
Com a bases més importants tenim:
- La posada a terra garantirà una resistència entre els conductors de protecció i el terreny inferior al que estipula
el reglament. Es col·locarà un pont de comprovació per a realitzar les mesures periòdiques de manteniment del
valor de la resistència a terra de la xarxa abans d’arribar a les barres equipotencials dels quadres.
- Es preveu un sistema de protecció catòdica del conductor i piques de terra soterrades per a prolongar la vida útil
del sistema de posada a terra.
- Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s'hi arribarà amb un conductor de coure d'igual secció
i tensió nominal que els conductors actius inferiors o igual a 16 mm2 i de secció la meitat per a les seccions dels
conductors actius superiors a 16 mm2. L'aïllament exterior del cable de protecció serà, en general, de color verd
- groc.
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-

-

A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i maniobra,
maquinària i lluminàries, així com els motors, i equips. Les connexions es realitzaran o be amb terminal
cargolades o be amb soldadura aluminotèrmica. No s'interrompran els circuits de terra amb seccionadors,
fusibles, interruptors manuals o automàtics
Les safates metàl·liques i el fals terra estaran units a la xarxa a terra mitjançant un conductor de coure nu de 16
mm2. En el cas del fals terra, es realitzarà una malla de 1,5 m.

Aquesta informació es completa en la memòria específica de “Posada a Terra”.

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 15400
- Potencia Instalada Fuerza (W): 138200
- Potencia Máxima Admisible (W): 110848
Reparto de Fases - Líneas Monofásicas
- Potencia Fase R (W): 27430
- Potencia Fase S (W): 27520
- Potencia Fase T (W): 27550

SISTEMES DE CORRENT ININTERROMPUT
Potència simultània:
Es dotarà a l’edifici d’un sistema de corrent ininterromput per al rack de 2,5 kVA durant 15 minuts.
BATERIA DE CONDENSADORS
Està previst col·locar una bateria de condensadors per a compensar el cos φ de la instal·lació.
La potència reactiva capacitativa necessària per aconseguir un cert factor de potència es determina per l’apartat de
càlculs de la present memòria.

- Potencia a instalar: 153600 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
11000x1.25+73480=87230 W.(Coef. de Simult.: 0.55 )
Potència a contractar:

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA
La instal·lació es basa en els següents conceptes:
Subministrament principal

Xarxa companyia subministradora

Subministrament secundari

No es preveu

Distribució quadres

Quadre general i per zones

Característiques quadres

embarrat

Característiques línies

Enllumenat: Control lumínic mitjançant DALI/DSI/1-10V, Sistema de
control centralitzat integrat a BMS
Clima: Control de l’estat
Força: Alimentació preses corrent
Bombes: variador freqüència si s’escau

Característiques control

Selectivitat de línies (comunicació bus / sense comunicació)
Analitzadors xarxa en quadre general

Característiques posada a terra

Esquema TT

Control harmònics

No es preveu control d’harmònics

87.230 W

87.600 W

ESCOMESES I CAIXES GENERALS DE PROTECCiÓ
L’escomesa principal partirà de la xarxa de distribució de forma soterrada situada a la planta d’acces de infantil.
Hi haurà una caixa general de protecció per a cadascuna de les línies d’alimentació general (LGA) que alimenten a
l’edifici, cadascuna amb intensitat nominal i fusibles de calibre adient a la intensitat màxima admissible per cada línia.
Les característiques de la caixa general de protecció seran:
 Esquema:
Quadre BT esq 9
 Intensitat nominal:
80-160 A
 Protecció:
4 bases DIN 0
LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ
Es el tram de cable que anirà des de les C.G.P. fins a la centralització de comptadors de l’edifici. Es realitzarà mitjançant
cables de coure unipolars, amb aïllament denominació RZ1-K, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no
propagadors de l’incendi. Aquests seran de secció suficient per suportar el consum calculat en l'apartat anterior sense
patir escalfaments ni deformacions, ni provocar una caiguda de tensió superior al 0,5%.
Anirà dins de conducció blindada o safata precintada des de les caixes de protecció fins al recinte de comptadors, com
es pot observar als plànols de la documentació gràfica. La canal tindrà capacitat per ampliar en un 100% la secció dels
conductors.
La secció de la línia d’alimentació principal serà de:

4x95+95

mm²

DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ
EQUIP DE PROTECCIÓ I MESURA
RELACIÓ DE POTÈNCIES
La potència instal·lada pel conjunt de l’edifici correspon a la suma de la totalitat dels equips instal·lats per a tots els
abonats de l’edifici, que es detalla en l’apartat corresponent de la present memòria, i que es resumeix a la següent taula:
Potencia total instalada:

L’equip de protección imesura es co·locarà en un armari destinat exclusivament a aquesta funció junt a les caixes de CGP
i de seccionament segons vademècum de la companyia.


Els comptadors del subministrament de l’escola serà:

1 x TMF10

153.600 W
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Els comptadors compliran els requeriments de la ITC-BT-16, i per tant, tindran les següents especificacions:
-

estaran suficientment ventilats i comptaran amb bunera de desguàs.
els seus tancaments seran EI90 com a mínim i la porta d’accés serà EI2 60 C5 i de 70 cm d’amplada lliure
els materials dels tancaments seran M0 i el paviment M1.
L’alçada lliure interior serà superior a 2,30 m, i la profunditat mínima serà de 1,10 m, quedant com a mínim 20 cm
lliures entre els comptadors i les parets laterals.

El comptador estarà fixat a una paret de resistència mínima equivalent a maó foradat de 15 cm, i podran contenir el
quadre general de protecció i maniobra dels serveis comuns de l’escala. Es col·locaran tots els comptadors elèctrics de
l’edifici distribuïts de tal manera que cap d’ells quedi a una altura inferior a 0,5 m, ni superior a 1,8 m. Les composicions de
les bateries de comptadors queden especificades en els plànols que s’adjunten al projecte.
Tal com estableix la ITC-BT-16, les centralitzacions de comptadors estaran protegides per un interruptor general de
maniobra (IGM) de seccionament en càrrega de capacitat adient a la línia d’alimentació general de cadascun d’ells.

1
2
3
4
5
6
7

Canal protectora.
Caixa de seccionament.
Caixa general de protecció (esquema 9).
Conjunt de protecció i mesura TMF1 o TMF10.
Tub aïllant rígid per a protecció conductors
Separació opcional
Armari que pot ser de compartiment únic, disposarà de porta metàl·lica d’almenys 2 mm
d’espessor, grau de protecció IK10 i pany JIS ref.:CFE

NOTA - Si hi ha CGP els fusibles s’han de substituir per ganivetes.

DERIVACIO INDIVIDUAL
És el tram de cable que anirà des dels comptadors de l’edifici fins el quadre General de Baixa Tensió de l’edifici. Es
realitzarà mitjançant cables de coure unipolars, amb aïllament denominació UNE RZ1-K, amb baixa emissió de fums i
opacitat reduïda i no propagadors de l’incendi.
Aquests seran de secció suficient per suportar el consum calculat en l'apartat anterior sense patir escalfaments ni
deformacions, ni provocar una caiguda de tensió superior al 1%. Cada derivació individual comptarà addicionalment amb
un cable vermell de 1,5mm² de secció per a control. El recorregut de la derivació individual queda reflectida a la
Documentació Gràfica.
La derivació individual anirà dins de tub, conducció blindada o safata precintada, per un muntant vertical d’obra destinat
exclusivament a canalitzacions elèctriques des de la centralització de comptadors fins al quadre general de baixa tensió
de l’edifici.
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Per als diferents consumidors, les seccions calculades per a cada derivació individual serà:


4x95+95

Escola

mm²

QUADRES DE PROTECCIÓ I MANIOBRA

-

CRITERI DE DISTRIBUCIÓ DE QUADRES
De cara a situar els quadres en l’edifici s’ha optat per a ubicar-los en punts que fessin possible l’aproximació dels quadres
elèctrics als consumidors d’energia elèctrica.

-

Es muntaran directament adossats a paret o sobre bancades, tenint tant l'entrada principal com les sortides per
la part superior del quadre.
Totes les línies estaran identificades, i en la seva porta es posarà, plastificat, l’esquema unifilar corresponent. La
situació de Quadre General de Distribució està grafiada en els plànols d'electricitat
Les sortides estaran protegides contra sobreintensitats, sobretensions i contra corrents de defecte. Els
dispositius contra corrents de defecte es disposaran de manera que hi hagi selectivat entre els mateixos, de
manera que sempre actuarà el dispositiu situat més aigües avall. Només s’admetran com a dispositius selectius
aquells en que el situat aigües amunt estigui temporitzat i la seva corrent de funcionament residual nominal sigui
dues vegades superior a la corrent residual del dispositiu situat aigües avall
Per la posada a terra dels equips elèctrics i dels quadres, es col·locarà en cadascun una o vàries barres
equipotencials des de on partiran les diverses línies de posta a terra d'equips i consumidors.
Els quadres es dimensionaran deixant un 30% d'espai lliure per a futures ampliacions.

La situació dels Subquadres i dels quadres secundaris està grafilada en els plànols d'electricitat.
TIPUS DE QUADRES

QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ
El quadre general es col·locarà a la planta baixa de l’edifici a una zona d’us exclusiu. Aquest punt estarà allunyat dels
llocs on hi hagi perill d’incendi o pànic, i el personal no autoritzat no tindrà accés al mateix.
El quadre general estarà ubicat en un local de risc d’incendi Baix perquè té una potencia > 50 kW segons la OMCPI.
L’interruptor automàtic general disposarà d’una bobina de dispar com a limitador de sobretensions de tipus permanent.

SUBQUADRES CLIMA
Totes les línies de clima es protegiran mitjançant guardamotors o magnetotermics. Tots elements estaran associats a una
maniobra que permetrà governar el seu estat de manera manual i automàtica.
LÍNIES INDIVIDUALS
DESCRIPCIÓ CANALITZACIONS UTILITZADES
Hi haurà quadres per separat segons els usos següents:
Q. GENERAL

97.950 W

Q Clima

36.780 W

Q Espai Veïnal

9.720 W

Q Ascensor

6.000 W

Q.SK.CUINA + BUGA

30.550 W
19000 W

CARACTERÍSTIQUES QUADRES
Els quadres estaran constituïts per un armari metàl·lic IP44 amb porta metàl·lica lacada (color segons Direcció
Facultativa) i pany, pintat en pintura epoxi polimeritzada al forn, amb placa de muntatge per fixació de carrils DIN,
canaletes de cables i regleters de borns, que contindrà en el seu interior, degudament muntat, l’aparellatge descrit en
l'esquema unifilar de la Documentació Gràfica.
Les característiques de muntatge principals dels quadres elèctrics seran:

Des dels diferents quadres de protecció i control partiran les línies d’alimentació als quadres secundaris o a consumidors.
Les canalitzacions seran del tipus següent:
 Safata metàl·lica
 Tub rígid.
 Tubs corrugats.
En tots els casos es dimensionarà una secció de pas en que quedi el 40% lliure de la superfície per a futures ampliacions.
No es canalitzaran en el mateix tub o canal conductors de potencia i circuits de MBTS i MBTP sinó es compleix alguna de
les següents condicions:
 Tots els conductors siguin de la tensió d’aïllament assignada més elevada
 Estiguin en compartiments separats
Com a mínim les canalitzacions elèctriques es col·locaran a una distància de 3cm respecte a les no elèctriques, i sempre
es col·locaran per sobre d’aquestes últimes.
Es disposarà de caixes de derivació i de pas del mateix tipus que els tubs, provistes amb regletes de connexió de secció
adequada al cable i de volum suficient per a que quedi el 40% d'espai de reserva. No es realitzarà cap enllaç ni derivació
que no sigui amb regletes de connexió ni en la seva corresponent caixa.
La distribució de força electromotriu queda reflectida en els plànols respectius de la Documentació Gràfica.
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SAFATES

PER AMPACITAT

Les safates s’empraran generalment per a traçats troncals. No es compartiran amb els de senyals dèbils, i en tot cas es
posaran a una distancia mínima de 30 cm. Les safates aniran fixades a sostre o paret dels tancaments mitjançant suports
apropiats de angulars o prefabricats.
Es connectaran a terra mitjançant un cable de coure nu, garantint una correcta continuïtat.

Comprovació de que la intensitat prevista a totes les línies és inferior a la seva capacitat de transport en funció de la
secció, el sistema d’instal·lació i la temperatura de funcionament estipulada.
PER CORRENT DE CURTCIRCUIT
Verificació de que la intensitat de curtcircuit admissible per al conductor sigui superior a la que es pot produir en cas de
falta abans que les proteccions permetin deixar d’alimentar el defecte.

TUBS
Les línies discorreran generalment dintre de tub lliure d’halògens tipus corrugat reforçat d’execució encastada a la paret
o per a connexionat d’elements terminals en cel rasos o amb tubs rígids en instal·lacions vistes.
Es disposaran caixes de connexió o derivació de dimensions adequades als diàmetres dels tubs que accedeixin a la
caixa. Aquestes caixes seran de PVC i estaran provistes amb regletes de connexió per a la realització de enllaços. No es
permetrà, sota cap concepte, enllaços a l'interior dels tubs.
Els tubs per les línies de força electromotriu seran independents dels tubs d'enllumenat normal o d'emergència.
DESCRIPCIÓ DE CABLES CONDUCTORS

CALCUL DE CABLES
El càlcul del cablatge es realitza amb els següents criteris:
PER CAIGUDA DE TENSIÓ
Elecció de la secció dels conductors per garantir que la caiguda de tensió sigui inferior a l’estipulada al reglament, i per
assegurar la reducció de pèrdues en les línies elèctriques mitjançant un exhaustiu control de les caigudes de tensió.
La secció dels cables ha de ser la suficient per suportar el pas de la intensitat nominal prevista sense escalfaments, i que
la caiguda de tensió entre a Caixa General de Protecció i el consumidor final no superi els següents rangs en funció del
tipus de consumidor:
- Força electromotriu: 5%
- Enllumenat: 3%
Partint d’aquest valor, la següent taula nostra els valors màxims de caigudes de tensió en percentatge i en valor absolut:
Alimentació a:

LGA

Subministres d’un únic usuari
Comptadors totalment concentrats
Centralitzacions parcials de comptadors
Subministrament d’un únic
Comptadors totalment concentrats
Centralitzacions parcials de comptadors
Circuits enllumenat
Circuits de força

DI

Circuits
interiors

Selecció del material de recobriment del conductor en funció del grau d’aïllament requerit a la línia, als requeriments
mecànics i de seguretat en cas d’incendi per baixa emissió de fums tòxics i resistència al foc.

TIPLOGIA DE LINIES
LÍNIES I CONTROL D’ENLLUMENAT

Es realitzarà mitjançant cables de coure unipolars amb aïllament denominació UNE RZ1-K 0,6/1 kV i 07Z-K 450/750V, sense
emissió d’halògens i no propagador de la flama.

Sector

PER MATERIAL CONSTITUENT DE LA LÍNIA

Caiguda de tensió màx.
[%]
No existeix LGA
0,5 %
1,0%
1,5%
1,0%
0,5%
3%
5%

e=ΔUIII
[V]
2V
4V
6V
4V
2V
12V
20V

e=ΔUI
[V]
3,45V
2,3V
1,15V
6,9V
11,5V

La instal·lació d'enllumenat partirà de cada Quadre Secundari de Zona de l’edifici.
Totes les línies d’enllumenat de zones comuns disposaran de control d'encesa i apagada centralitzada en el pupitre de
control situat a recepció encara que parcialment l'encesa es realitzarà mitjançant interruptors, commutadors o
encreuaments a cada una de les sales a excepció de les d'ús públic.
En aquelles zones que el control lumínic és del tipus tot o res segons horari, cada línia d’enllumenat disposarà d’un
contactor en el quadre de zona. En aquelles zones que l’enllumenat és del tipus regulable, el control de les lluminàries es
realitzarà mitjançant Esborrar el que no correspongui DSI/DALI/0-10V i cada lluminària s’alimentarà mitjançant cable de
potència i es regularan a través d’un cable bus.
En les estances de presència no continuada, tals com lavabos, les enceses estaran associades a un detector de
presència amb sensor de moviment i de so.
En el cas que el detector hagués de donar senyal a la central de control de clima i d’enllumenat aquest seria del tipus
lliure de tensió i es col·locarien dos relés per duplicar la senyal.
En el cas de les estances o zones que es reuneixi públic, el número de línies d’enllumenat es realitzarà de manera que el
tall en una d’aquestes línies no afecti a més del 33% del local.
Les línies estan formades per:
- Cable de coure aïllament designació UNE RZ1-K 0,6/1 KV en el cas que circulin per safates.

-

Cable de coure aïllament designació 07Z-K 450/750V en el cas que passin per l'interior de tubs.

La secció mínima acceptada serà de 2,5 mm2 per a l’anell de distribució fins a les caixes de connexió, i només
s’acceptarà la secció de 1,5 mm² en el darrer tram de connexió directa als equips d’enllumenat.
Les línies que alimentin lluminàries amb reactàncies electròniques disposaran d’un diferencial superimmunitzat, de
manera que els possibles harmònics que puguin generar les reactàncies no afectin a la alimentació de les mateixes.
En el cas de la distribució d’enllumenat soterrat en rasa (enllumenat exterior) la secció mínima a utilitzar serà la de 6 mm2.
Els mecanismes d'encesa se situaran a una alçada del terra acabat segons especificacions de la Direcció Facultativa.
FORÇA ELECTROMOTRIU
La força electromotriu s'alimentarà de cada Quadre Secundari respectiu de la zona o directament del Quadre General de
Distribució. El llistat de consumidors són, de manera agrupada:
-

Preses de corrent
Centrals de seguretat i telefonia
Aparells de climatització
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Les línies estan formades per:
-

Cable de coure aïllament designació UNE RZ1-K 0,6/1 KV en el cas que circulin per safates o les alimentacions a
aparells de climatització.
Cable de coure aïllament designació 07Z-K 450/750V en el cas que passin per l'interior de tubs.

La secció mínima acceptada serà de 4 mm2 pels anells de distribució fins a les caixes de connexions, i s’admetrà la
secció de 2,5 mm² únicament per al darrer tram de connexió entre les caixes i els equips elèctrics, o els caixetins on
s’instal·lin els mecanismes.
Es disposaran caixes de connexió o derivació de dimensions adequades als diàmetres dels tubs que accedeixin a la
caixa. Aquestes caixes estaran proveïdes de regletes de connexió per a la realització de enllaços.
La distribució de força electromotriu queda definit en els plànols respectius de la Documentació Gràfica.
LÍNIES I CONTROL DE CLIMA / BOMBES / MOTORS
La instal·lació de clima partirà de cada Quadre Secundari de Zona de l’edifici.
LINIES SZ
Els circuits crítics / seguretat es realitzaran amb conductors tipus SZ per tal de garantir el servei elèctric en cas d’incendi.

Les proteccions dels quadres i subquadres mitjançant dispositius de protecció contra corrent residual s’han dimensionat
de manera que existeixi una selectivitat entre els mateixos. S’admetrà com a selectivitat total entre dos dispositius quan
es compleixin les condicions següents:
1.- Que la corrent residual nominal de funcionament del diferencial instal·lat aigües amunt sigui dos vegades la
corrent residual nominal del diferencial instal·lat aigües avall
2.- Que el diferencial instal·lat aigües amunt estigui retardat respecte el diferencial instal·lat aigües avall.
En el cas dels dispositius de protecció contra corrents residuals que alimentin circuits amb càrregues electròniques com
circuits d’informàtica, circuits d’enllumenat amb reactàncies electròniques, etc., aquests seran del tipus
superimmunitzats.
CONTRA SOBRECÀRREGUES I CURTCIRCUITS
La protecció contra les sobreintensitats degudes a sobrecàrregues en els aparells, defectes d’aïllament de gran
impedància i curtcircuits, es realitzarà d’acord a la ITC-BT-022 mitjançant l’ús d’interruptors automàtics magnetotèrmics
i/o fusibles instal·lats a l’inici de cada circuit, i també en aquells punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis a
la secció dels conductors, condicions de la pròpia instal·lació, sistema d’execució o tipus de conductors utilitzats, segons
els esquemes unifilars que s’inclouen al projecte i en els plànols del projecte d’instal·lacions i on s’especifiquen les
característiques (intensitat nominal, corbes d’intensitat - temps, poder de tall etc.).
Les proteccions dels quadres i subquadres s’han dimensionat segons el tipus de càrrega aplicada:

PROTECCIONS
Tota la instal·lació elèctrica de l’edifici estarà protegida segons les especificacions del REBT. Les proteccions que es
generen, queden definides en els següents apartats:
CONTRA CONTACTES DIRECTES
La protecció contra contactes directes de les parts actives de la instal·lació es realitza d’acord a la ITC-BT-024 mitjançant
el cobriment aïllant apropiat, tubs protectors, caixes, envolcalls de quadres, llumeneres i interposició d’obstacles com a
mesures d’allunyament de tal manera que cap punt de la instal·lació en tensió sigui accessible directament a persones,
necessitant-se eines determinades per a accedir-hi.
Es realitzarà la protecció dels conductors contra esforços mecànics mitjançant doble aïllament dels mateixos, instal·lació
dins de tubulars o canalitzacions de protecció en aquells sistemes d’instal·lació que ho requereixen segons les ITC del
reglament.
CONTRA CONTACTES INDIRECTES I FUITES
La protecció contra contactes indirectes està formada per la posada a terra de totes les parts metàl·liques de la
instal·lació, incloent les carcasses dels equips consumidors elèctrics a l’abast de persones, i s’ajustarà a tot el que
prescriu la ITC-BT-18.
El conductor de protecció serà un cable de coure d'idèntiques característiques en tots els casos que el neutre de la línia
protegida, i anirà associat amb dispositius de tall per corrents de defecte consistents en interruptors diferencials d’alta
sensibilitat.
Així doncs ha de complir-se:

Is <

24 volts 24
=
= 0,6 A
R terra 37

Donat que utilitzem diferencials de Is = 0,03 A i 0,3 A, es complirà la condició anterior.

Unitat de dispar

Aplicació

Tipus B
Tipus C
Tipus D o K

Generadors auxiliars (GE)
En general
Protecció de circuits amb nivells elevats de corrent transitòria
inicial (motors, transformadors, càrregues resistives)
Protecció de motors conjuntament amb el contactor i la seva
corresponent protecció contrasobrecàrrega

Tipus MA

Les proteccions dels quadres i subquadres també s’han dimensionat de manera que existeixi una selectivitat entre les
mateixes. En el present projecte la selectivitat es basa:
1.- Per nivells de corrent (protecció contra sobrecàrrega): Els punts de dispar estan escalonats, de manera que
les proteccions aigües avall disposen d’ajustaments més baixos
2.- Per temporitzacions (protecció contra curtcircuits de baix nivell): Els relés aigües avall disposaran de temps
de funcionament més curts.
3.- Combinació de selectivitats per nivells de corrent i per temporitzacions.
4.- Selectivitat lògica (aquest sistema precisa d’interruptors automàtics equipats amb unitats de dispar
electròniques, juntament amb cables de control i d’intercanvi d’informació)
CONTRA SOBRETENSIONS
Segons l’article 16 del REBT totes les instal·lacions hauran de disposar d’elements de protecció contra sobretensions de
tipus permanent. En el quadre general s’instal·laran protectors contra sobretensions permanents sense reconnexió
automàtica. Els protectors s’associaran a un automàtic o diferencial de manera que tots els circuits de la instal·lació
quedin protegits.
La instal·lació s’alimenta a través d’una línia soterrada, pel que es considera que la instal·lació presenta una situació
controlada i noi precisa dispositius de protecció contra sobretensions transitòries en capçalera.
PRESCRIPCIONS PER A LOCALS DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

Pag 30 de 50

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA, SISTEMA GENERAL CONSTRUCTIU
PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA | DESEMBRE 2020 | FORGAS ARQUITECTES SLP

INSTALꞏLACIÓ EN LOCALS HUMITS
La instal·lació es realitzarà a l’interior de tubs encastats o en muntatge superficial amb grau contra la corrosió de
resistència 3.
Les caixes de connexió, interruptors, polsadors i en general tota la paramenta elèctrica utilitzada disposaran d’un grau de
protecció contra la entrada d’aigua equivalent a la protecció per caiguda vertical d’aigua (IP X1).
Els receptors d’enllumenat disposaran duna IPx1 i no seran de classe 0 (no disposaran de parts metàl·liques sense
connexió al conductor de protecció de posada a terra.

-

La totalitat dels càlculs s’han realitzat en full de càlcul per ordinador, i donada la seva magnitud i representativitat, en
especial en el càlcul de cables, s’adjunten únicament els fulls de resultats amb els principals paràmetres de la instal·lació,
encara que apareixen en els esquemes unifilars. A continuació s’exposen, per cada càlcul efectuat, les bases del
programa i els criteris d’aplicació, i en el capítol posterior la relació de línies i els paràmetres elèctrics calculats.

AMPACITAT

INSTALꞏLACIÓ EN LOCALS MULLATS
Les canalitzacions seran estanques amb una IP X4. S’utilitzaran elements que garanteixin els empalmaments, connexions,
etc. Amb un índex de protecció que protegeixi contra les projeccions d’aigua (IPx4).
No s’admetran receptors d’enllumenat de classe 0, ni aquells que no disposin d’un grau de protecció contra l’aigua IPx4.

CÀLCULS JUSTIFICATIU DELS COMPONENTS

CÀLCULS EFECTUATS
En aquest apartat es recullen i justifiquen els càlculs efectuats per al dimensionat dels principals elements de la
instal·lació elèctrica, i de tots aquells que en garanteixen el correcte funcionament i la seguretat de les persones. Els
càlculs constitueixen, per tant, una part fonamental de tot el projecte.
Els elements es determinaran per a que funcionin amb seguretat, no solament en condicions normals si no en anomalies
que esporàdicament es puguin presentar. Els càlculs consistiran en aplicar a les fórmules validades pel reglament els
valors propis de la instal·lació.

D'acord amb la intensitat nominal del circuit, el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió dóna la secció corresponent per
a diversos tipus de cables, seccions, condicions d’instal·lació i temperatura ambient. S’adoptaran sempre conductors de
seccions normalitzades del reglament.
Coneguda la intensitat de la corrent a transportar, les condicions d’instal·lació i el factor d’agrupament de cada línia es
buscarà un cable d’una secció tal que la seva capacitat de transport sigui la immediatament superior a la corrent a
transportar, calculada tenint en compte els corrents d’arrancada dels equips i els coeficients d’ús i de simultaneïtat dels
equips connectats.
Per a cada secció de cable, s’ha establert la corrent nominal de regulació de l’interruptor automàtic que l’ha de protegir
en capçalera, que serà en tots els casos d’una intensitat nominal inferior a la capacitat de transport del cable.

CAIGUDA DE TENSIÓ
Un cop trobada la secció pel procediment anterior, es calcularà la caiguda de tensió quan circula la intensitat prevista per
a la línia mitjançant les següents fórmules:
- Circuit monofàsic e = 2 * P * L * 100

Els components de la instal·lació es veuran afectats directament per les intensitats que els recorren, d’aquí que la
magnitud que fonamentalment determinarà les característiques dels elements serà precisament la intensitat en
condicions normals i en les de curtcircuit. Es calcularà també la caiguda de tensió que es dóna en condicions de disseny,
per garantir que les pèrdues es troben per sota de les màximes admissibles.

V *δ*S

Distribució d’energia
Correcció del factor de potència
Protecció i maniobra

Per aquesta raó els aparells més significatius que intervenen en la instal·lació són:
-

Interruptors automàtics
Fusibles
Interruptors diferencials
Interruptors manuals
Cables
Condensadors
Aparells d’enllumenat
Motors i aparells elèctrics
Força Electromotriu

V

- Circuit trifàsic: e = P * L * 100
V *δ*S V

La instal·lació que ens ocupa consta de:
-

Característiques dels interruptors
Secció dels cables
Número i potència de condensadors

essent
P
Potència nominal en watts
L
Llargària del circuit en metres
e
Caiguda de tensió en %
δ
Conductivitat del cable
S
Secció del cable en mm²
Si la caiguda de tensió calculada per a la secció estimada per capacitat de transport és inferior al 3 % en el cas de
vivendes i línies d’ enllumenat en altres usos, i al 5% en les de força d’altres usos, s'adoptarà la secció trobada com a
vàlida. En cas que la caiguda de tensió sigui superior, s’ampliarà la secció fins que es verifiqui aquesta condició.
RELACIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES
S’adjunten els valors obtinguts amb les fórmules expressades

En conseqüència, els càlculs efectuats han estat per determinar:
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ESQUEMES UNIFILARS
S’adjunten els esquemes unifilars obtinguts a partir de les línies calculades
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REGLAMENTACIÓ
Per a la confecció d'aquest projecte s'han seguit les següents normes i reglamentacions:
 CTE. Codi tècnic de l’edificació. RD. 314/2006 i modificacions posteriors


REBT. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, R.D. 842/2002 de 2 d’agost de 2.002
Instruccions tècniques complementàries del REBT

6 POSTA A TERRA I PARALLAMPS



ITC-BT-01

Terminologia



ITC-BT-02

Normes de referència al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió



ITC-BT-03

Instal·ladors autoritzats



ITC-BT-04

Documentació i posada en servei de les instal·lacions



ITC-BT-05

Verificacions i inspeccions



ITC-BT-06

Xarxes aèries per distribució en Baixa Tensió



ITC-BT-07

Xarxes subterrànies per distribució en Baixa Tensió



ITC-BT-08

Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució d’energia
elèctrica



ITC-BT-09

Instal·lacions d’enllumenat exterior



ITC-BT-10

Previsió de càrregues per a subministraments en Baixa Tensió



ITC-BT-11

Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses



ITC-BT-12

Instal·lacions d’enllaç. Esquemes



ITC-BT-13

Instal·lacions d’enllaç. Caixes generals de protecció



ITC-BT-14

Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació



ITC-BT-15

Instal·lacions d’enllaç. Derivacions individuals



ITC-BT-16

Instal·lacions d’enllaç. Comptadors: Ubicació i sistemes d’instal·lació



ITC-BT-17

Instal·lacions d’enllaç. Dispositius generals i individuals de comanament i protecció



ITC-BT-18

Instal·lacions de posada a terra



ITC-BT-19

Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals



ITC-BT-20

Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació



ITC-BT-21

Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores



ITC-BT-22

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats



ITC-BT-23

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions



ITC-BT-24

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes i
indirectes



ITC-BT-28

Instal·lacions en locals de pública concurrència



ITC-BT-30

Instal·lacions en locals de característiques especials



ITC-BT-43

Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals



ITC-BT-44

Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat



ITC-BT-51

Instal·lacions de sistemes d’automatizació, gestió tècnica de l’energia i seguretat
per vivendes i edificis



Normes UNE d'obligat compliment



Recomanacions de les entitats d'inspecció i control EIC




Reial Decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel que es modifiquen determinades disposicions relatives
al sector elèctric.
Normes de la Companyia Elèctrica



Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball
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ANTECEDENTS I BASES DE DISSENY

OBJECTE
La instal·lació de posta a terra té la finalitat de portar al terreny totes les corrents elèctriques erràtiques, estàtiques i
atmosfèriques que puguin afectar a l’ edifici, protegint tant a l’ edifici contra sobretensions i corrosions per diferencia de
potencial, i a les persones per contactes directes o indirectes.

CONCEPCIÓ DE LA XARXA

A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i maniobra, maquinària
i lluminàries, així com els motors, i equips. Les connexions es realitzaran o be amb terminal cargolades o be amb
soldadura aluminotèrmica.
CONNEXIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ D’ ENLLUMENAT
Es portaran a la xarxa de terra totes les masses metàl·liques que conformin les llumeneres.
Els equips d’ enllumenat d'emergència no es connectaran al circuit de terres si aquests aparells són de Classe II sense
part metàl·lica alguna accessible. En cas contrari, s’hauran de connectar les seves parts metàl·liques al circuit de terra.
ASCENSORS I MUNTACÀRREGUES

La seva concepció bàsica és el d’ una malla de cable de coure, de 50 mm², amb ramificacions de 35 mm² cap a ascensor i
estructura metàl·lica. I piquetes de 14,6 mm de diàmetre i 2500mm de longitud. Totes les unions es faran amb Soldadura
aluminotèrmica.
La xarxa serà del tipus TT que es correspon a una estructura única pels diferents tipus de corrents a derivar al terreny.
Entre els diferents serveis es posaran ponts de comprovació que permetin en un moment donat poder disgregar les
xarxes.
En el cas que els parallamps es derivin cap a una xarxa comú, cal que totes les sortides del terreny cap a quadres
elèctrics es protegeixin amb Protectors contra Sobretensions Transitòries.
Serà sempre diferenciada per:
Posta a Terra de Neutres de la CGP

DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ

Sortirà un cable de 35 mm² de la malla directament al pou d’ ascensors, on es posarà un pont de comprovació.

SISTEMA DE PROTECCIÓ AL LLAMP
L’edifici i els espais exteriors annexos estaran protegits per un sistema de protección al llamp que garantirà el nivel de
protección III exigit pel CTE DB SUA 8.
La instal·lació s’ha dissenyat amb l’empresa especialitzada INGESCO. Estarà composta de:
Parallamps d’encebament, tipus PDC 4.3 amb radi de cobertura de 79 m.
Màstil de 4m que sobresurtirà 2m com a mínim del punt més alt de la coberta.
Posta a terra amb cable de 50 mm2. Es connectaran a terra els elements metàl·lics de la coberta, les plaques
fotovoltàiques i xemenïes.
La xarxa de posta a terra del terreny es connectarà amb la de l’edifici previa col·locació d’una via de “xispes”.

La instal·lació elèctrica, tal i com figura a l'esquema elèctric, anirà connectada al circuit de terra general de l'edifici,
constituïda por un anell perimetral amb cable de coure nu de 50 mm2 de secció, directament enterrat en el terreny natural
i unit a varies piquetes.
PIQUES
Les piques d' acer de 2,5 metres de longitud i 14,6 mm de diàmetre, clavades en el terreny natural. S’ en posarà almenys
una en cada canvi de direcció de la malla principal, una altra a peu d’ entrada de quadre general, una en el pou d’
ascensor, i com a molt cada 7-8 metres de cable. També n’ hi haurà una en cada nus de la malla principal.
PLAQUES
La connexió a terra dels fanals del pati es farà per mitja de plaques de coure, de superfície 0,3m² de 3mm de gruix i
soterrada, pels fanals del pati.
PONTS DE COMPROVACIÓ
N’ hi haurà un en cada sortida de la malla de terres cap a la superfície, especialment en les connexions a quadres
elèctrics i a pous d’ ascensors.
CONNEXIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
De la presa de terra es derivarà al Quadre General de Distribució, a través d'una pericó registrable amb el corresponent
pont metàl·lic per la comprovació de la resistència a terra.
Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s'hi arribarà amb un conductor de coure d'igual secció i tensió
nominal que els conductors actius inferiors o igual a 16 mm2 i de secció la meitat per a les seccions dels conductors
actius superiors a 16 mm2. L'aïllament exterior del cable de protecció serà, en general, de color verd - groc.
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REGLAMENTACIÓ

Per a la confecció del present projecte s'han seguit les següents normatives i reglamentacions:


CTE. Codi tècnic de l’edificació. RD. 314/2006 i modificacions posteriors



CTE DB HE3 Eficiència energética de les instal·lacions d’il·luminació.



Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002) i Instruccions Tècniques Complementàries,
concretament les nomenades a continuació:
ITC-BT-01

Terminologia

ITC-BT-02

Normes de referència al Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió

ITC-BT-09

Instal·lacions d’enllumenat exterior

ITC-BT-18

Instal·lacions de posada a terra

ITC-BT-19

Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals

ITC-BT-20

Instal·lacions interiors o receptores. Sistemes d’instal·lació

ITC-BT-21

Instal·lacions interiors o receptores. Tubs i canals protectores



ITC-BT-22

ITC-BT-23

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions

ITC-BT-24

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra els contactes directes i
indirectes
Instal·lacions en locals de pública concurrència

ITC-BT-28



7 ENLLUMENAT

Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobreintensitats

ITC-BT-29

Prescripcions particulars per a instal·lacions elèctriques dels locales amb risc
d’incendi o explosió

ITC-BT-30

Instal·lacions en locals de característiques especials

ITC-BT-43

Instal·lacions de receptors. Prescripcions generals

ITC-BT-44

Instal·lacions de receptors. Receptors per enllumenat

ITC-BT-48

Instal·lacions de receptors. Transformadors i autotransformadors. Reactancies
i rectificadors. Condensadors

ITC-BT-49

Instal·lacions elèctriques en mobles

ITC-BT-51

Instal·lacions de sistemes d’automatizació, gestió tècnica de l’energia i
seguretat per vivendes i edificis



Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn (Llei 6/2000 de 31 de maig,
DOGC 3407 de 12 de juny de 2.001).
Normes UNE d'obligat compliment.



Recomanacions de les Companyies Subministradores



Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
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ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY

CONDICIONANTS DEL PROMOTOR
L’enllumenat de l’escola bressol a les zones dels nens s’ha de fer amb il·luminació indirecta o amb un altre sistema
eqivalent. S’ha optat per utilizar lluminàries circulars que aporten superfiicies il·luminades difoses sense que siguin
molests per als nens.
El control de l’enllumenat garantirà:
- Tall general centralitzat de la il·luminació interior i exterior, amb programació horària
- Més d’una encesa a cada aula
- Encesa per presència en espais de pas i lavabos
- Regulació de llum segons il·luminació natural.
- Regulació de la il·luminació dels espais exteriors mitjançant sondes crepusculars.

CONDICIONANTS TÈCNICS
NIVELLS D’ENLLUMENAT
Els equips d'enllumenat estan distribuïts per aconseguir els nivells lumínics adequats per a la realització de l'activitat
específica a cada sala. Per això s’han realitzat càlculs corresponents a les sales més significatives per trobar la quantitat
i la ubicació de les llumeneres.
Els nivells d’enllumenat s’ajustaran als requisits dels ”Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents
públics” i a les taules següents i a les disposicions de la UNE – EN 12464-1-2002:
TIPUS ACTIVITAT

LUX

UGRL

1

Circulacions

150

2

Aules i espais docents

300

19

80

3

Menjador

200

19

80

4

Epai relacional

300

19

80

5

Espai veïnal

500

19

80

6

Despatxos administració

500

19

80

7

Cuina

8

Lavabos i serveis

80

80

200

80

TIPUS DE LÀMPADES
S’han previst lluminàries de LED amb llum càlida 3000 K I superficie opal per garantir una llum difosa a les aules i espais.
Totes les lluminaries son DALI regulables en funció del nivell necessari o la programació.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Els valors límits d’eficiència energètica de la instal·lació s’ajustaran a les taules següents:

L’eficiència energètica de una instal·lació d’il·luminació de una zona es determinarà mitjançant la expressió següent:

Ra

150 (300 zona de treball)

CRITERIS D’ESTALVI ENERGÈTIC

Valors límits d’eficiència energètica segons CTE DBHE3

On:
P=
potencia total instal·lada en làmpades més equips auxiliars, en W
S=
superfície il·luminada, en m²
Em= luminància mitjana horitzontal mantinguda, en lux
Aquets valor inclouen d’il·luminació general i la il·luminació d’accent.

ELEMENTS TECNOLÒGICS
En les zones on cal regulació de la il·luminació les fonts d’alimentació de les làmpades LED permetran regulació ON-OFF o
DALI segons els casos. Els detectors previstos per a la regulació segons les necessitats dels espais són els següents i per
a la seva posada en servei es regularana segons els requisits de disseny:
-

A les aules disposaran de detector crepuscular i de presència amb altafreqüència amb doble sortida per actuar
sobre la primera línia ON-OFF i regular DALI la segona.
Als serveis higiènics el detector serà de presència amb sortida ON-OFF.
Als despatxos el detector serà crepuscular i de presència amb sortida ON-OFF.
Als passadissos seran de llarg abast, d’infrarrojos i de presència i crepuscular en els extrems.
A les escales i a la part central dels passadissos seran detectors de presència i crepusculars d’infrarojos
Als vestidors, seran d’alta freqüència de presència.
Sensor crepuscular i programació horària per a la il·luminació exterior.
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CRITERIS D’ENCESES
Es distribuiran les enceses de manera que s’ajustin al màxim a les necessitats d’enllumenat de cada espai, no tant sols a
nivell general, sinó específicament en el temps.
Es disposaran de control d’enllumenat per lluminositat natural i per regular el nivel segons les necessitats de l’activitat.
Els espais amb presències puntuals es dotaran amb elements temporitzadors o de detecció de presència per a
complementar els sistema d’encesa.
Es programarà la il·luminació amb sistema KNX per permetre les escenes de: Dia, descans, Nit, Cap de setmana i
Vacances.

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA
En la realització d'aquest projecte s'ha tingut en compte a l'hora d'escollir les lluminàries el fet que portessin làmpades de
baix consum i alt rendiment.
També es compleix els requisits indicats en el capítol HE3 del codi tècnic de l’edificació, de manera que les lluminàries
pròximes a les façanes són regulables segons un sensor lumínic, i les escales disposen de detectors de presència. També
són regulables les lluminàries de les aules en general per adequar-se a les necessitats de l’escola bressol.
L’edifici disposarà d’un control lumínic programable (on/off) de manera que en les zones horàries en que l’edifici no
estigui ocupat les lluminàries estaran apagades.
Pel que fa a l’enllumenat del pati exterior, s’han col·locat lluminàries lineals integrades a l’estructura de les terrasses que
també serveixen com a enllumneat d’emergència. S’encendran en funció d’un rellotge horari i sensor crepuscular o des
del polsador de recepció. La disposició i característiques dels equips es pot veure a la documentació gràfica adjunta.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ

Aules
A les aules generals també es disposaran les llumeneres penjades del sostre i a baixa alçada (2.20m). En aquest cas
s’agruparan llumeneres de diferent diàmetre i es col·locaran al centre de l’aula el mes properes possibles sense
perjudicar a la uniformitat.

DEFINICIÓ LUMÍNICA D’ESPAIS
Es detalla a continuació la descripció dels sistemes d’enllumenat a emprar en els espais més representatius del projecte.
Per a cada espai es comenta en els següents apartats la funcionalitat de l’enllumenat, determinant els nivells lumínics i la
tipologia d’equips.
L’enllumenat es preveu totalment en LED regulable i temperatura de color blanc càlid 3000K i regulable DALI a les zones
indicades. L’enllumenat en les aules serà amb llum difosa per tal de protegir els nens del possible enlluernaments.
L’enllumenat de l’aula del grup 0/1 es realitzarà amb llum indirecta mitjançant un enllumenat amb regulació d’intensitat
amb aplics de paret.
Espais de pas i relacionals
Als passadissos les llumeneres seran de tipus suspeses i a baixa alçada (2.20m). La seva disposició serà seguint una línia
ondulant no uniforme. La seva alimentació elèctrica es realitzarà mitjançant cablejat vist que sort des de les zones amb
fals sostre i connectarà les llumeneres en forma de catenària tal i com s’indica a la documentació gràfica.
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El mateix criteri de llumeneres penjades agrupades s’aplica al aula taller, en aquest cas amb llumeneres de menor
diàmetre i agrupacions mes properes.

Les llumeneres seleccionades emeten llum difosa directa amb una petita component indirecta que afavoreix la uniformitat
i el anti-enlluernament.

La uniformitat mínima serà de 0.40m. Tos eles espais compleixen amb els requisits de VEEI màxim, essent el VEEI<3.5, i
requisit de potencia màxima, essent a tots els espais la potencia <10W/m2.
Al espai familiar de planta soterrània, en tractar-se d’un espai mes gran, s’han disposat les llumeneres com a variant de
les disposicions de plantes superiors, tirant les llumeneres de major diàmetre i disposant-les penjades i de manera no
uniforme.

El control de l’enllumenat garantirà:
- Tall general centralitzat de la il·luminació interior i exterior, amb programació horària
- Més d’una encesa a cada aula
- Encesa per presència en espais de pas i lavabos
- Regulació de llum segons il·luminació natural.
- Regulació de la il·luminació dels espais exteriors mitjançant sondes crepusculars.
Pel que fa al enllumenat exterior de l’edifici. S’ha previst la instal·lació de llumeneres lineals adossades a la estructura
dels tendals (planta primera) o al forjat del voladís (planta baixa) per a les zones de circulació exterior dels patis.
Aquestes llumeneres disposaran de bateria d’emergència per tal de garantir l’enllumenat necessari en cas
d’emergència. Es completa amb la instal·lació de llumeneres de petita dimensió integrades a la barana per a reforçar la
zona d’escala exterior del pati.
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En quant al enllumenat del parc urbà i els espais públics exteriors, es proposa la instal·lació de columnes de petita
alçada (5m) que permeten la instal·lació de projectors entre 3m i 4m d’alçada per tal de permetre el manteniment amb
escala i evita el vandalisme. Els projectors proposats estaran equipats amb làmpada LED 3000K, amb òptiques ajustades
per aconseguir els nivells lumínics i uniformitat adients i protecció IP65.
Els nivells d’enllumenat previstos per a la zones de pas, joc i horts es de 15lux amb un 40% d’uniformitat.
Tos els espais interiors així com els exteriors d’evacuació disposaran d’enllumenat d’emergència per tal de garantir 5lux
en el recorregut d’evacuació així com als punts de protecció contra incendis (extintors etc) i quadres elèctrics.

LÍNIES D'ENLLUMENAT
Cada aula disposarà de 3 enceses.
La instal·lació d'enllumenat partirà de cada Quadre de Zona de l’edifici.
Les línies estan formades per:
Cable de coure lliure d’al·lògens aïllament designació RZh 0,6/1 KV en el cas que circulin per safates.
Cable de coure lliure d’al·lògens aïllament designació H07V-K 0,6/1 KV el cas que passin per l'interior de tubs.
En ambdós casos la secció serà tal que permeti el pas de la intensitat nominal del circuit sense que el cable pateixi
escalfaments ni deformacions, i la caiguda de tensió total no superi en cap cas el 3%. La secció mínima acceptada serà
de 2,5 mm2 per a les línies fins a les caixes de connexió, des d’on partiran línies de 1,5 mm² per alimentar directament les
llumeneres.
En el cas de la distribució d’enllumenat soterrat en rasa (enllumenat exterior) la secció mínima a utilitzar serà la de 6 mm2.
Les línies discorreran generalment en canalització metàl·lica tant sigui sota rasa (registrable o no), aèria o en fals sostre,
amb el seu corresponent separador, i entubades en tub corrugat reforçat en les baixades als mecanismes encastats. La
majoria de lluminàries amb làmpades de fluorescència l’alimentació elèctrica circula per el mateix carril de suportació
d’ella mateixa.
Les canalitzacions seran del tipus següent:
 Safates metàl·liques de varetes d’acer per a instal·lacions generals en cel ras o sortides de quadres
 Safates metàl·liques sota paviment per a instal·lacions en terra tècnic.
 Tub rígid en instal·lacions vistes, de material plàstic lliure d’al·lògens o acer.
 Tub corrugat reforçat lliure d’al·lògens en circulacions per cel ras o terra tècnic fora de safates o encastat a
paret.
En tots els casos es dimensionarà una secció en que quedi el 40% lliure de la superfície per a futures ampliacions.
Es disposarà de caixes de derivació i de pas del mateix tipus que els tubs, provistes amb regletes de connexió de secció
adequada al cable i de volum suficient per a que quedi el 40% d'espai de reserva.
No es realitzarà cap enllaç ni derivació que no sigui amb regletes de connexió ni en la seva corresponent caixa. Per tant,
sota cap concepte es permetran enllaços en l'interior de tubs o canalitzacions.

Els aparells autònoms amb bateria per a l’enllumenat d’emergència i senyalització seran conformes a les normes
aplicables (UNE 60598-2-22) i comptaran amb la preceptiva homologació del conjunt llumenera, bateria i font
d’alimentació, que serà aportat per l’instal·lador juntament amb la documentació tècnica de la instal·lació.
Constaran de dues llums, una d'elles permanentment encesa que farà les funcions de senyalització i l'altra s'encendrà
automàticament en cas de fallada de tensió de xarxa, estant encesa un temps mínim d'una hora i mitja, donant una
lluminositat suficient als recorreguts d’evacuació.
L’enllumenat d’emergència garantirà un nivell d’il·luminació mínim de 5 lux en els elements d’extinció d’incendis, de 3 lux
en la totalitat dels eixos dels recorreguts d’evacuació, i de 0,5 lux en qualsevol punt ocupable.
Les lluminàries d’emergència es col·locaran com a mínim a 2 m del nivell del terra i en tots els punts que sigui necessari
destacar un perill potencial tals com: les portes existents en els recorreguts d’evacuació, en cada tram d’escales, en
qualsevol canvi de nivell i en els canvis de direcció i interseccions de passadissos. Per més detall, veure la documentació
gràfica que s’adjunta amb el projecte.
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ
L’equip de manteniment de la instal·lació realitzarà un pla de manteniment específic tenint en compte el següents
paràmetres:









depreciació del flux lluminós
pèrdues per embrutiment
variació de les característiques del paviment
vibracions
corrosió
variacions en la tensió d’alimentació
variacions excessives de la temperatura
el vandalisme.

Les llumeneres es substituiran al 85% de la seva vida mitjana i es netejaran com a mínim un cop a l’any. Les reactàncies
també es substituiran cada 5 anys.

CALCULS JUSTIFICATIUS
A L’Annex de Càlculs de 2.4 s’adjunta la justificació dels nivells assolits i de l’exigència HE 3 del CTE, mitjançant el
programa DIALUX.

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
S’han previst línies independents per realitzar l'enllumenat d'emergència i senyalització. D'acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió no hi haurà en cap cas més de 12 punts alimentats per la mateixa línia en la mateixa planta.
Les línies i canalitzacions seran del mateix tipus i característiques que l'enllumenat normal i les seccions de cable de 2,5
mm² fins a les caixes de connexió dels equips autònoms. Les canalitzacions i caixes de derivació seran en tot cas
independents de les de força i enllumenat normal; per tant se situaran separadors en l'interior de les safates per a la
canalització de les línies d'emergència.
Els aparells autònoms d'emergència s'encendran automàticament en el cas de fallada de tensió de xarxa (inferior al 70%),
estant enceses un temps mínim d'una hora i mitja, donant la lluminositat suficient a les zones de pas d'acord amb el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
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REGLAMENTACIÓ
El disseny i dimensionat de les instal·lacions de protecció contra incendi s'ha fet en base a les següents normatives i
reglamentacions:
-

-

CTE Codi Tècnic de l’Edificació RD 314/2006 i modificacions posteriors. En particular les Exigències bàsiques de
Seguretat en cas d’incendi i Seguretat d’utilització i accessibilitat i els corresponents Documents Bàsics de
Seguretat en cas d’incendi (DB SI) i de Seguretat d’utilització i Accessibilitat (DB SUA).
Real Decret 513/2017 Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
Ordenança municipal de Protecció contra incendis de Barcelona i especificacions tècniques.
Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
Instruccions tècniques complementàries del Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya
Ordre INT/320/2014, Contingut de la documentació tècnica a presentar per a realitzar el control preventiu per part
de la Generalitat de Catalunya, establerta a la Llei 3/2010.
Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción
y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
Normes UNE-EN, UNE que li corresponguin.

ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY

Els paràmetres en els que ens basem per definir l’actuació en l’edifici són:
CONDICIONANTS NORMATIUS
L’escola bressol disposarà de les instal·lacions pròpies de l’ús hospitalari -segons el CTE DB SI- amb algunes excepcions
que s’indiquen a la Fitxa 1.07 Llars d’infants i escoles bressol de l’SPEIS.
El disseny, l’execució, la posta en marxa i el manteniment de les instal·lacions, així com el seus materials, components i
equips, hauran de complir amb el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI).
-

Sistema de detecció i alarma vinculat amb els sistema de megafonia
Sistema d’extinció manual amb extintors manuals
Hidrant exterior d’incendi

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA

8 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

L’escola bressol la Teixonera disposarà de les següents instal·lacions de protección contra incendi:
-

Sistema de detecció i alarma vinculat amb els sistema de megafonia
Sistema d’extinció manual amb extintors manuals
Hidrant exterior d’incendi

No cal la instal·lació de BIE perquè la superficie de l’edifici és inferior a 2.000 m2.
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SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA D’INCENDI

Els extintors, les seves característiques, així com les condicions d’instal·lació, s’ajustarà a la norma UNE 23.110.

Detecció automàtica d’incendi
La instal·lació consta d’una central de detecció i alarma de tipus analògic situada al despatx de dirección. Degut a la
configuracó de l’edifici, s’ha previst col·locar detectors amb tecnología via radio -sense fils- als espais realcionsls,
menjadors i sala de professors de la planta primera per facilitar la implantació en el sostre inclim¡nat de fusta vist.
La sala de clima i la cuina per accionar l’extinció automàtica disposen de detectors tipus termovelocimètric.
El cablejat de les línies seran de coure de 2x1,5+1x0.75mm2 segons normes UNE 21022 i UNE-EN 50267-2.1 categoria lliure
d'halògens i complint normativa CPR. Aniran col·locats en safates independents de les d’electricitat i en tub rígid per a
l’alimentació dels elements. Els tubs seran de PVC de 16 i 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dialèctica de 2000 V, amb unió
endollada i muntat superficialment en execució de superfície amb caixes de derivació del mateix material, de 80x80 mm,
amb grau de protecció normal.

Hidrant exterior d’incendi
Segons la documentació del serveis urbans de la plataforma ACEFAT-EWISE facilitada pel Consorci, hi ha un hidrant
d’incendi al carrer d’Arenys enfront de l’entrada a l’Escola. Així es verifica que l’hidrant quedi a menys de 100m de la
façana accessible.

Senyalització d’instalꞏlacions manuals de protecció contra incendis
Senyalització dels mitjans de protecció
Tots els mitjans de proteccions contra incendis d'utilització manual se senyalitzaran segons normes UNE, EN
corresponents, UNE 23 033 i UNE 81 501.

Els sistemes de detecció i alarma d’incendi i les seves característiques s’ajustaran a la norma UNE EN-54.
Alarma
L’edifici es dotarà de la instal·lació d’alarma amb sirena exterior a l’accés principal i sirenes interiors al costat dels
extintors manuals. El sistema d’alarma estarà relacionat amb la instal·lació de megafonia.
La instal·lació fa possible la transmissió d’un senyal (automàticament mitjançant detectors o manualment mitjançant els
polsadors) des del lloc on es produeix l’incendi fins a una central vigilada, la qual mitjançant les sirenes distribuïdes pel
local, emet un senyal sonor de avis d’incendi.
La instal·lació d'alarma automàtica d'incendis de l'edifici s'iniciarà en una central automàtica, situada a la consergeria de
l’entrada de planta baixa, segons consta en plànols; des de la central s'efectuarà una distribució de circuits pel sostre de
la planta, col·locant caixes de derivació en el lloc on es preveu la instal·lació d'algun element a connectar (polsador,
sirena d'alarma, element de control, element de comandament o altre).
Es col·locaran polsadors d’alarma a menys de 25 m deq qualsevol origen d’evacuació i a la cuina i sala de clima.
Disposaran d’interruptor d'accionament manual amb vidre de protecció i se situaràn a una alçada d’1,20 m.
El sistema de megafonía emetrea missatges en cas d’emergencia a través dels altaveus situats als espais de circulació.

EXTINTORS MANUALS D’INCENDI
La instal·lació estarà composta per extintors portàtils situats a cada planta de manera que el recorregut real no superi una
distància de 15 m, des de qualsevol origen d'evacuació fins a l'extintor més proper.

Enllumenat d’emergència
La instal·lació d’enllumenat d’emergència es defineix a l’apartat d’instal·lacions elèctriques i haurà de complir els requisits
de l DB SI i del REBT i les normes UNE, EN corresponents.
La instal·lació serà fixa, estarà equipada de font pròpia d'energia, que entrarà automàticament en funcionament en
produir-se una errada d'alimentació a la instal·lació d'enllumenat normal. S'entén per errada el descens de l'alimentació
per sota del 70 % del valor nominal. L'autonomia de la il·luminació d'emergència serà com a mínim d'1 hora.
S'ha previst un nivell d'il·luminació de:
3 lux al terra en els recorreguts d'evacuació, mesurat a l'eix dels passadissos i escales.
5 lux als punts on estan situats els equips de protecció contra incendis d'utilització manual.

-

Per a la resta d'espais s'ha col·locat la il·luminació d'emergència de manera que s'obtingui una correcta uniformitat.
Els nivells s’han d' obtenir considerant nul el factor de reflexió sobre parets, sostres i contemplant un factor de
manteniment que redueix el rendiment lluminós a causa de la brutícia de les lluminàries i l'envelliment dels llums.
Comptaran amb una instal·lació d'enllumenat d'emergència a les següents zones:
-

Tots els recintes, l'ocupació dels quals sigui superior a 100 persones.
Totes les escales i passadissos protegits, així com vestíbuls previs de les escales d'incendis.
Locals de risc especial
Els locals on s'instal·lin els equips generals de protecció i els quadres de distribució de la instal·lació
d'enllumenat d'aquestes zones

L’emplaçament dels extintors permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, propers a les sortides d’evacuació. Es
col·locaran preferentment sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la part superior de l’extintor quedi
situada entre 80 i 120 cm del terra.
Els extintors seran del tipus homologat pel Reglament d’aparells a pressió (MIE-AP5) i UNE 23.110, amb la seva eficàcia
gravada en l’exterior i equipats amb mànega, broquet direccional i dispositiu d’interrupció de sortida de l’agent extintor a
voluntat de l’operador.
Els extintors seran dels següents tipus i capacitats:
- Pols polivalent eficàcia 21A-113B i 6 kg, en general.
- CO2 i eficàcia 55B i 5 kg, a les sales de màquines amb foc elèctric
- Classe F a la cuina.
Pag 41 de 50

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA, SISTEMA GENERAL CONSTRUCTIU
PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA | DESEMBRE 2020 | FORGAS ARQUITECTES SLP

Pag 42 de 50

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA, SISTEMA GENERAL CONSTRUCTIU
PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA | DESEMBRE 2020 | FORGAS ARQUITECTES SLP

REGLAMENTACIÓ
Per a la confecció d'aquest projecte s'han seguit les següents normes i reglamentacions vigents.


LLei 23/92, de 30 de Juliol, de Seguretat Privada.



Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret al Honor, a la Intimitat Personal y Familiar y a la
propia Imatge.



Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).



Real Decret 994/1999, de 11 de juny, per el que s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat des fitxers
automatizats que continguin dades de caràcter personal.



Reial Decret 1720/2007 per el que s’aprova el reglament de desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de
decembre de protecció de dades de caràcter personal, BOE 19 de gener 2008.



Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’ Agencia Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de
dades personals amb fins de vigilancia mitjançant sistemes de sistemes de camares o videocàmares.



Ordre Ministerial de 23 de abril de 1997, per la que es concreten determinats aspectes en materia d’ empreses de
seguretat.



Reial Decret 2364/1994, de 9 de disembre, en el seu article 1, atribueix esclusivament a les empreses de seguretat
“l’ instalació i mantenimient d’ aparells, dispositius i sistemes de seguretat”. El artículo 39 del Reglamento de
Seguridad Privada, estableix que “únicamente podrán realizar las operaciones de instalación y mantenimiento de
sistemas de seguridad electrónicos contra robo e intrusión y contra incendios las empresas autorizadas, no
necesitando estar inscritas cuando se dediquen sólo a la prevención de la seguridad contra incendios”.
DESCRIPCIÓ DE LA INSTALꞏLACIÓ

S’ha previst instal·lar un sistema de protecció i seguretat antiintrusió per evitar robatoris o sabotatges, amb la finalitat de
complementar la protecció física que ofereixen les reixes, portes metàl·liques, vidres de seguretat. Compost de central de
control i detecció d’alarmes amb capacitat per diverses zones d’alarma, amb font d’alimentació i bateria ubicada al a la
zona de recepció. Disposarà de teclats amb display amb LCD, sirena exterior d’alarmes, contacte magnètics per a la
detecció d’apertura de portes i finestres i detectors volumètrics.
El sistema també disposarà de mòduls i targes expansores de 8 zones. Els conductors que alimentaran la instal·lació
seran cables de coure blindat i apantallat de 2x0,22 mm² instal·lats sota tub i discorreran per una safata d’acer col·locada
tant a les de pas comunes segons documentació adjunta.
S’ instal·laran tres teclats de connexió/desconnexió del sistema associats a les possibles entrades a l’edifici: Direcció en
planta Baixa, zona de cuina en planta primera i espai veïnal en planta -1
Es col·loca una central d’intrusió de 8 zones ampliable a 32 i possibilitat de 8 particions amb sortides per a sirena exterior i
interior. Estarà connectada amb una central de recepció d’alarmes.

9 INTRUSIÓ

Els sensors de moviment es situaran a punts d’accés del edifici i als nuclis de comunicació de tal manera que es detecti
qualsevol intrusió per portes o finestres. Seran detectors d’infraroigs passius i doble tecnologia tindran una cobertura
lateral <=1 m, amb un abast longitudinal de fins a 20 m, muntat superficialment a la paret.
S’ instal·laran contactes magnètics a les obertures supceptibles de permetre l’accés a l’edifici des de les zones publiques.
Els contactes serán de gran potència a les portes principals i secundàries d’ accés a l’edifici, per detectar la intrusió i per
tenir control de l’estat de les portes quan el Sistema estigui desarmat.
A les finestres exteriors s’ instal·laran contactes de gran o mitjana potència segons convingui, amb el mateix criteri que
per les portes.
A l’interior de l’edifici es protegirà quan convingui els equips o elements que requereixin d’ una seguretat especial. En
aquest aspecte s’ inclouen equips com ara videoprojectors, ordinadors i similars.
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INSTALꞏLACIÓ XARXA INTEGRADA VEU I DADES

Es preveurà la dotació de dades prevista als criteris de disseny el Consorci per a l’accés als serveis de dades i de
telefonia:
Sala de professors: 5 punts de treball dobles
Dexpatx de direcció: 2 punts de treball dobles
A més s’ha equipat l’espai veinal i cada aula amb un punt doble. La sala técnica i la cuina també tenen connexions Rj per
als sistemas de control.
L’edifici disposarà de WIFI.
Degut a que els recorreguts de cablatge no son superiors a 90m la xarxa es resol amb un rack principal situat a la sala
técnica de l’altell de P-1, amb cable UTP Cat6a per a les distribucions des del armari central fins als punts de connexió
situats a les diferents plantes del edifici.
A partir del rack Principal es realitzarà la distribució a tots els punts de dades per una safata situada a la galería de servei
i muntants fins a les aules i despatxos.
L’escomesa es farà des del carrer d’Arenys per l’entrada de servei. Es preveuen 6 tubs de D 63 mm en el tram soterrat.
El projecte de cablatge estructurat engloba tota la infraestructura de xarxa des dels racks fins a les diferents preses
d’endoll RJ, i la xarxa s’entregarà Certificada en tots els punts fins al panell de connexions o patch pannel.
Per donar solució a les necessitats de transmissió de veu i dades de la zona s’ha estudiat la implantació d’un cablejat
estructurat d’altes prestacions que permeti integrar, de forma total i còmoda, totes les normatives de transmissió que
existeixen actualment, tant en l’entorn de xarxes com a nivell de grans sistemes. Igualment, permetrà integrar dins els
límits de la normativa actual del canal de transmissions que marca la categoria del cablejat, aquells nous protocols de
transmissió que apareguin, mitjançant adaptadors i connectors adequats, durant el període de garantia del sistema ofert
pel fabricant del cablejat, que en cap cas pot ser inferior a 20 anys. També s’ha previst instal·lar una xarxa WiFi per tot el
centre.
Les preses d’usuari seran dobles o simples, integrades en una caixa de mecanismes tipus CIMA i en la distribució s’ha
procurat aconseguir que totes les llargàries del cablejat no superin els 90 m a fi i efecte de complir la normativa de la
categoria 6.

CABLEJAT ESTRUCTURAT
El sistema de cablejat estructurat suportarà els sistemes de dades i també les de veu i dades des d’on es distribuirà cap a
les diferents zones que requereixin punts.
Les safates, es deixaran amb un mínim del 50% de capacitat lliure per a futures ampliacions. Les safates de canalització
s’hauran de penjar del sostre mitjançant suports en "L" col·locats cada 1,5 m per tal de poder manipular els cables
fàcilment. Aquests hauran de ser prou resistents per suportar la safata i el cablejat.
Cada terminació de la xarxa estarà formada per, d’una banda, un punt simple (un mòdul RJ-45 femella alimentat per 1

10 INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS

cables de 4 parells apantallats tipus UTP, categoria 6, classe E, integrats en una placa embellida per a 3 mecanismes) i
d’altra un punt doble (dos mòdul RJ-45 femella alimentat per 1 cables de 4 parells apantallats tipus UTP, categoria 6,
classe E, integrats en una placa embellida per a 3 mecanismes). Juntament amb cadascuna d'aquestes terminacions
s'instal·laran, d'acord amb el projecte elèctric, 2 o 4 bases de color d'endoll Schuko constituint els punts de treball.
A la figura següent podem veure una representació gràfica dels punts de treball generals:
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Punt simple

Aules ordinàries i d’altres espais d’activitats docents

Punt doble

La ubicació de les preses de xarxa és la descrita en els plànols respectius. Totes les presses es rotularan amb els
mateixos números de circuit que constin a l'armari i distribuïdor. Per exemple: I1, I2, I3, etc.
El sistema disposarà de capacitat per a suportar les comunicacions dels sistemes i serveis que es detallen seguidament,
sobre terminacions de xarxa tipus "modular jack" de 8 pins RJ-45 apantallat i blindat, d'acord amb l'estàndard de la Xarxa
Digital de Serveis Integrats (XDSI) i els estàndard en SCE d'EIA/TIA, ISO/IEC i CENELEC respectius.
L’actuació comportarà la realització d’un projecte de cablatge que inclourà els següents elements:
o Esquema de l’estructura del cablatge, amb indicació d’armaris, concentradors, cables i punts d’accés a que doni
lloc.
o Plànols indicatius dels recorreguts i ubicació física dels diferents components.
o Entrega de documentació amb el Certificat dels punts instal·lats, amb la correspondència amb l’etiquetat a cada
presa.

ARMARIS REPARTIDORS DE VEU I DADES I ELECTRÒNICA
El repartidor de les xarxes de veu i dades i electrònica estarà format per armari l’armari de tipus rack, en els que
s'instal·laran els elements següents:
o
o
o
o

Safates de suport amb ancoratges frontals i posteriors a rack.
Plafons per a 24/48 connectors tipus RJ-45, categoria 6, apantallats i blindats.
Elements passafils
2 bases de 6 endolls cadascuna, tipus Schuko, fixades als laterals de l'armari.

Es disposarà un punt senzill de connexió composat per una roseta simple i dos endolls en la zona de treball dels alumnes i
un punt doble de connexió composat per una roseta doble i quatre endolls en la zona de treball dels professors, en totes
les aules ordinàries i d’altres espais del centre específicament destinats a activitat docent.
Per a les aules s’ha previst que la taula de professor tingui: un punt doble de connexió amb 4 Bases schuko normal de
2P+T 10/16A 250V i 2 connectors RJ45 de 8 connectors categoria 6 UTP. També tindrà un interruptor il·luminable d’un pol
de 16A per al control d’encesa de lluminàries de pissarra. Per als alumnes s’instal·laran un punt simple de connexió amb 2
Bases schuko normal de 2P+T 10/16A 250V i 1 connector RJ45 de 8 connectors categoria 6 UTP.

XARXA WIFI
Addicionalment a la disposició del cablatge especificada en els punts anteriors, es proveirà connectivitat sense fils a tots
els espais del centre, garantint la cobertura a tots els espais amb una cobertura a tots els espais amb una cobertura
mínima de 36 Mbps, amb èmfasi en aquells espais en els quals resulti especialment interessant la mobilitat dels
dispositius informàtics.
Aquesta connexió constarà de una sèrie de dispositius repartits per tot l’edifici actuant com a punts d’accés. Aquesta
xarxa estarà integrada dins de la mateixa xarxa de dades del centre.
S’ha dissenyat aquesta xarxa tenint en conte un les especificacions d’un dispositiu que permet una connexió amb els
estàndards de 802.11ab de 24m de radi a 54Mbps i de 802.11g de 30m de radi a 54Mbps, tenint en conte que a una velocitat
de 36Mbps passen a 60m i 76m en un espai lliure.

El rack estarà situat a la sala técnica de l’altell de planta -1..
Es dedicaran alguns dels plafons de 24 ports per a la connexió d'aquest repartidor amb la central telefònica. La resta de
plafons es connectaran amb els punts de terminació de la xarxa.
Els armaris s’han de subministrar amb sòcol, porta frontal de vidre i porta posterior metàl·lica, i s’instal·laran d’acord amb
les indicacions de la direcció facultativa.
A més s’ha de preveure espai en l’armari principal per ubicar-hi l’electrònica de comunicacions.
La connexió dels punts de terminació de xarxa amb els sistemes de veu i dades es farà mitjançant tirantets RJ-45 mascle
de categoria 6a.
Les normatives a aplicar per a la instal·lació de l’armari de comunicacions són les següents:
o UNE-20539-1:1996 Dimensions de les estructures mecàniques de la sèrie de 482,6 mm. Part 1: Panells i bastidors.
o UNE-20539-2:1996 Dimensions de les estructures mecàniques de la sèrie de 482,6 mm. Part 2: Armaris i passos de
les estructures de bastidors.
o UNE-20539-3:1996 Dimensions de les estructures mecàniques de la sèrie de 482,6 mm. Part 3: Sub-bastidors i
unitats connectables associades

PUNTS DE TREBALL
Punts de treball dobles
Hi haurà una roseta doble de connexió, 2 punts RJ45, amb quatre endolls elèctrics associats a tots els espais de direcció,
administració, i llocs de treball personal en general on es preveu la disposició potencial de material informàtic, amb
l’addició dels punts de connexió addicionals, composats per dos punts RJ45 i dos endolls elèctrics, requerits per als
instruments d’utilització comuna, tals com impressores làser i fax.
En el nostre cas per cada lloc de treball s’ha previst 4 Bases schuko normal de 2P+T 10/16A 250V i 2 connectors RJ45 de 8
connectors categoria 6 UTP i per instruments d’utilització comuna 2 Bases schuko normal de 2P+T 10/16A 250V i 1
connector RJ45 de 8 connectors categoria 6 UTP.

Abans de realitzar el muntatge d’aquests sistema, s’haurà de realitzar, per part de l’instal·lador un estudi de cobertura del
edifici per a definir exactament el lloc de col·locació dels punts d’accés.
Com amb els switch, el departament d’Educació recomana que els punts d’accés han de ser de la marca 3Com, model
7760 amb adaptador PoE. Aquest adaptador s’haurà d’instal·lar dins l’armari del qual pengi aquest punt d’accés per a
facilitar el reinici de l’aparell.
Punt transmissor de senyal per a accés a xarxa wifi (Acces Point) especificat per el Departament d’Ensenyament ha de
ser de 54 Mbps (IEEE802.11g i IEEE802.11n), amb connector Ethernet 10/100 Mbps TX, de muntatge superficial, amb
indicadors leds per a alimentació, LAN i WLAN, col.locat i connectat.
Característiques:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Filtratge per MAC d'origen (nivell 2).
Suportar mínim 20 usuaris simultanis.
Donar resposta a IEEE802.11 i amb encriptació AES.
Configuració local i remota del SSID.
Gestionar mínim dos SSID amb configuracions independents.
Suportar l'estàndard 802.1x de restricció de connectivitat amb autenticació basada en el protocol EAP over
Wireless (Ethernet).
Suportar protocol VLAN 802.1q.
Gestió remota amb contrasenya i possibilitat de deshabilitar-se.
Permetre la inhabilitació de la gestió local dels punts d'accés i protecció amb contrasenya.
Possibilitat d'afegir llindars de qualitat i poder rebutjar peticions de connexió que no rebin el nivell de potència
mínim.
Permetre la gestió pròpia del DHCP.
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INSTALꞏLACIÓ DEL VIDEOPORTER ELECTRÒNIC I INTERFONIA
Si es preveurà un sistema d’interfonia a tota l’escola amb videoporter complint amb els criteris de disseny del Consorci
d’Educació de Barcelona.
A l’accés del carrer es col·locarà un equip de videoporter que permetrà trucar a l’interior de l’escola. A l’interior es
disposarà d’un monitor amb telèfon en les següents dependències: Secretaria, sala de professors, menjador, cuina i a les
aules. I també a l’espai veïnal que pot tenir també ús compatit amb l’escola bressol.
A cada aula s’inclourà un comandament a distància que permetrà obrir la porta sense haver de polsar la placa fixa a la
paret. El sistema permetrà la comunicació interna entre els aparells instal·lats. La porta d’entrada haurà de disposar d’un
pany de 240V per tal de que el sistema de vídeo porter pugui realitza la apertura de la porta.
Al local del quadre general elèctric i rack es col·locaran els alimentadors dels sistemes de videoporter, interfonia i d’altres
elements de comunicació. En aquest espai, també, es situaran els PTR de telefonia.
El conductor serà de coure paral·lel separable flexible de 250 V de tensió nominal, bipolar de secció 2x0,75 mm2 per
l’obreportes i de 2x0,25mm2+2x1mm2+coaxial 75 Ohm per a veu i imatge. Sota tub rígid d’acer galvanitzat de 16 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dialèctica de 2000 V, d’unió roscada.
Per damunt de la placa exterior del vídeoporter, s’instal·larà un timbre de tipus estanc amb dos brunzidors, un al SUM i
l’altre a la sala de professors.

INSTALꞏLACIO DE MEGAFONIA
Es preveu realitzar la instal·lació de megafonia a les següents zones:
 Zones de circulació
 Sala polivalent
 Espai veinal
 Patis
La instal·lació de megafonia, consistirà en una matriu de so, 4 amplificadors (2 unitts de 2x240 W), entrades de so i
possibilitat d’actuar de forma diferente en les zones acústiques previstes. Els equips estarán instal·lats en un rack al local
del rack de dades de l’edifici.

11

INSTALꞏLACIÓ D’AUDIOVISUALS

El sistema permet l’emissió de missatges pregravats en cas d’emergència.
A dirección es col·locarà el control de so i el punt microfònic de sobretaula. L’espai veïnal estarà equipat amb un mòdul
de maniobra per poder controlar el so per diferents activitats.
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Els altaveus estarán col·locats a les zones comunes de circulación i serán de tipus caixa i 20 W de potència. Als expais
exteriors també serán de tipus caixa IP 54 i 30 W de potència.
A l’espai veïnal serán encastats de 6 W.
La instal·lació de cablejat es realitzarà paral·lelament el traçat de les instal·lacions elèctriques. El material megafònic serà
de qualitat i de firma nacional de reconeguda solvència.
Els conductors seran de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 2x2,5mm2 i 2x1,5 mm2 i s’instal·laran sota
tubs rígids d’acer galvanitzat de 16 i 25 mm de diàmetre nominal o be sobre safates.

Potència
W
60
120
240
360

Dimensionat de cablejat de megafonía per a línies de 100V i pèrdues màximes del 10%
Secció
mm2
0,75
1
1,5
2,5
178
237
345
577
89
119
173
289
44
59
86
144
30
40
58
96

4
931
466
232
155

INSTALꞏLACIÓ ANTENA DE RADIO TELEVISIÓ
S'ha previst instal·lar una antena per facilitar la recepció i ampliació dels senyals audiovisuals i prolongar-los a les preses
d'antena, situades a la sala de professors i l’espai veïnal.
El pal de l'antena de TV per banda IV-V (UHF) i antena FM, amb guany típic de 13 dB i alta relació davant-darrera de 29 dB
i preparada per a la recepció de televisió digital terrestre. Aquesta s'emplaçarà a la planta coberta, a la part més elevada
com s’indica als plànols. Estarà preparada per rebre i ampliar els senyals, així com protegida contra qualsevol descàrrega
atmosfèrica accidental, mitjançant dispositiu i cable de connexió a terra. Els cables baixants seran del tipus coaxial de 75
ohms fins als caixetins adossables de cada presa; els conductors estaran protegits per tubs aïllants plàstics i als canvis
de direcció s’instal·laran derivadors inductius a l’interior de caixes de connexió i empalmament.
S’instal·larà un derivador inductiu a l’antena per a connectar 1 cable de derivació de línia principal, amb gran factor
d'apantallament, amb baixa atenuació de pas, equilibrada atenuació de derivació i alt desacoblament, tipus DR-1546.
Els conductors discorreran, en el seu tram principal, per una safata d’acer galvanitzat especialment col·locada per al
transport de les línies de senyals dèbils, sota tub rígid, mentre que el tram secundari, des de la safata a la presa,
discorrerà per l’interior de canals d’acer galvanitzat amb tapa i separador interior i/o per tubs d’acer galvanitzat muntat
superficialment.

SISTEMA CRIDA EMERGÈNCIA
S’ha previst la instal·lació d’un sistema de crida d’emergència a els banys adaptats composats per un accionador amb
polsador avisador visual-acústic situat a recepció.
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IMPLANTACIÓ
Els espais exteriors fora del recinte de l’escola compliran els requisits de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.
Disposaran d’escomeses independents d’aigua, electricitat i sanejament.
Es preveu una xarxa de boques de reg i un sistema per degoteig per a la vegetació dels talussos i l’arbrat.
La il·luminació es farà amb fanals de 4-7m amb projectors situats a una alçada màxima de 4m que s’integren al ritme de
l’arbrat i garanteixen els nivells i uniformitat i sistema de control que indica l’ajuntament.
Es recolliran les aigües pluvials i conduiran cap a les zones d’arbrat i horts. Es preveu un sistema de drenatge i en últim
terme una connexió de pluvials al clavegueram.
L’Ajuntament té previst un projecte d’urbanització de les escales de Besora en el que es construirán unes escales
mecàniques i també un futur col·lector de clavegueram. S’ha suposat que les escomeses al jardí exterior (reg, electricitat
i clavegueram) es facin des d’aquest carrer.
Les dues placetes d’accés a l’escola des del carrer d’Arenys s’urbanitzaran d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona. Els
serveis urbans es connectaran a les xarxes existents: reg, enllumenat i clavegueram.

INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT
El jardí exterior es densenvolupa en un terreny amb desnivell. S’ha previst un sistema de recollida superficial cap a les
zones enjardinades i amb reixes interceptores situades al vial. Aquestes connecten amb els col·lectors que abocaran per
gravetat al futur col·lector que s’ha de construir en la urbanització de les escales de Can Besora.
Es col·locaran sifons registrables abans de l’abocament al calvegueram públic.
La xarxa es farà amb polietilè i els pous serán prefabricats de formigó.
La placeta situada al nivel 151,30 tindrà una reixa lineal de recollida d’aigua conectada al col·lector del carrer Arenys.
Se seguirán els requisits de Parcs i Jardins i de l’ajuntament de Barcelona, les normatives i condicions indicades a
l’apartat 2 de “Sanejament”.

12 INSTALꞏLACIONS DELS ESPAIS EXTERIORS
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INSTALꞏLACIÓ DE REG

INSTALꞏLACIÓ DE ENLLUMENAT EXTERIOR

El sistema de reg exterior constarà de xarxa de boques de reg, degoteig per als arbres i degoteig per als talussos, segons
les necessitats hídriques establertes pel projecte d’enjardinament.
Es connectarà a la xarxa d’aigua urbana i disposarà de comptador situat en arqueta. El programador de reg estarà situat a
l’armari d’enllumneat elèctric.
S’han previst tres arquetes per a electrovàlvules de degoteig.
Es col·locaran arquetes registrables per a control i neteja de la xarxa.

La il·luminació del jardí exterior es farà amb fanals i projectors distribuits al llarg del vial de manera que es garantitzi un
nivel d’enllumenat mig entre 15-20 lux. Les fonts de lllum serán LED de 3000K.
Els fanals serán tipus FUL d’Escofet de 4 i 7 m, segons el pla a il·luminar, però els projectors sempre serán accesibles a
una alçada 4-5m. Els projectors el model MIKOS de Carandini.
Es donarà compliment a la normativa eléctrica i d‘enllumenat que s’indica a la part de l’Escola i als requisits de Parcs i
Jardins. En particular, l’escomesa i l’armari d’enllumneat serán els homologats per Parcs i Jardins.
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1.3.7

EQUIPAMENT I MOBILIARI

El projecte detalla alguns dels elements de mobiliari com a part de l’obra a realitzar ja que estan integrats en
determinats tancaments o divisòries de l’espai i l’equipament de la cuina. Per a la seva formalització s’han utilitzat els
criteris de disseny d’escoles bressol municipals del Consorci d’Educació de Barcelona.
Per a l’equipament de mobles en aules, sum i altres espais, veure annex 13, Separata projecte de mobiliari
Per al parament de la cuina veure annex 16 a títol orientatiu.

1.3.8

URBANITZACIO ESPAIS EXTERIORS

ESPAIS DINS EL RECINTE DE L’ESCOLA

unes pendents de fins al 8%. A l’espai lliure s’hi plantaran nous arbres de fulla caduca i apropiats segons els
requeriments del servei de Parcs i Jardins i vegetació entapissant i arbustiva en els talussos per tal de col·laborar en la
seva fixació. Es disposarà d’un sistema de reg automàtic per degoteig per facilitar la implantació i manteniment de la
vegetació.
La zona més planera, propera a les Escales de Besora, es preveu pugui ser destinada a horts urbans si es considera
adient, malgrat que l’espai en el seu conjunt es poc assolellat
Es preveu la reubicació en aquest espai d’algun mobiliari urbà com bancs, papereres, font i els elements per a l’exercici
físic de l’actual Plaça de Herta Frankel (veure plànol d’urbanització 3.21.1.) Queda oberta la possibilitat d’ubicar els jocs
infantils existents en l’espai destinat als horts si finalment es desconsideres destinar-hi l’espai previst a causa de la
poca incidència del sol en l’espai interior d’illa.

La major part del pati serà de sauló, col·locat sensiblement horitzontal per evitar xaragalls i disposarà d’un sistema de
drenatge associat als arbres per facilitar el desguàs de l’aigua superficial evitant entollaments. D’aquesta manera,
s’aprofitarà l’aigua d’escorrentia per al reg dels arbres -que seran de fulla caduca evitant espècies que puguin produir
al·lèrgies- afavorint la re-infiltració de l’aigua en la pròpia parcel·la.

Els espais exteriors fora del recinte de l’escola compliran els requisits de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona.

Es proposen unes plantes enfiladisses sobre el mur de contenció de terres, amb una malla metàl·lica separada 10cm per
a facilitar-ne el creixement. Aquesta malla continua més enllà del mur de formigó configurant el tancament de l’escola
respecte del Carrer Arenys.

Les instal·lacions dels espais exteriors s’ha descrit en l’apartat 1.3.6 Instal·lacions.

El pati disposa d’una font d’aigua potable i d’una zona de jocs infantils
A la zona del pati més propera a l’edifici, i la zona de la terrassa, es col·locarà un paviment de ceràmica de 12mm
d’espessor fixat amb morter sobre la solera o sobre les diferents capes que conformen la terrassa, sempre amb un
pendent del 2% i amb una peça de remat de trobament en el sauló.
ESPAIS D’ACCES A L’ESCOLA
Les dues placetes situades al carrer d’Arenys, generen un espai obert al barri que son alhora un lloc de trobada i
d’accés a l’Escola. La placeta situada al costat de les escales de Can Besora es l’accés principal a l’Escola Bressol i
esdevé també una balconada amb vistes cap a nord i l’interior d’illa que es descriu en l’apartat següent.

INSTAL·LACIONS DELS ESPAIS EXTERIORS

JARDINERIA
Vegetació existent
En l’estat actual de l’àmbit objecte del projecte es detecten diversos arbres d la parcel·la, que s’inventarien (veure
plànols 3.23.1) i es descriuen a continuació.
Espècie

Notes

1

Cedrus deodara

Molt encaixat proper a l’edifici

Acció

2

Acer x freemanii

Jove, plantat recentment

La placeta situada al costat del Centre Cívic és l’accés de servei a l’escola bressol, però també un espai que pot pot
servir també d’esponjament de les entrades i sortides al Centre Cívic situat just al costat

3

Prunus sp

Rebrot antic, branques cargolades

4

Pittosporum tobira

Altura 4 m, ben ramificat

Trasplantar i recuperar pel projecte

Totes dues placetes s’integraran amb el propi carrer i es conformaran a partir d’una zona pavimentada que faciliti tant
l’accés de les famílies com la càrrega i descàrrega i disposen de bancs correguts de formigó, i una zona vegetada
generant un espai agradable amb alguns arbres que ofereixen espais d’ombra.

5

Prunus dulcis

Deformat i amb talls importants

Mort digna

6

Arundo donax

canya invasora

Excavació a 1m fondària i gestionar terres

7

Prunus dulcis

Ben format

Mort digna. Afectat per obra

A la placeta d’accés a l’escola el paviment és de Rajola ceràmica tipus Calaf 27 x 13,5 x 1,5 adherit amb ciment cola i
juntes hidròfugues, sempre amb un pendent del 2%. La barana es amb passamans de 60 x 10mm i brèndoles diàmetre
10mm cada 10cm d’acer galvanitzat. L’arbre proposat és un tipuana, que dona continuïtat a l’espècie ja existent en
l’arbrat del carrer Arenys.

8

Pyrus calleriana ‘Chanticleer’

Jove. Ben format

Trasplantar a territori

9

Pyrus calleriana ‘Chanticleer’

Jove. Ha perdut la guia central

Trasplantar a territori

10
11

Pyrus calleriana ‘Chanticleer’
Ailanthus altissima

Jove. Ha perdut la guia central
Arbre i rebrots d’espècie invasora

Trasplantar a territori
Talar, excavar zona arrels a 2m fondària i gestio
terres

12

Prunus sp.

Rebrot antic, poc valuós

Mort digna. Afectat per obra

13

Arundo donax

Excavació a 1m fondària i gestionar terres

14

Melia azedarach

canya invasora
Oberta de la base, branques
tombades

15

Melia azedarach

16

Hibiscus syriacus

17

Hibiscus syriacus

18

Hibiscus syriacus

19
20

Prunus serrulata ‘Kanzan’
Prunus serrulata ‘Kanzan’

Viari
Viari

21

Tipuana tipu

viari

22

Prunus serrulata ‘Kanzan’

Viari

A la placeta superior el paviment es de formigó amb acabat rentat.
ESPAI INTERIOR ILLA
La part posterior, entre l’Escola Bressol i l’edifici d’habitatges, tindrà un funcionament autònom del de la escola ´amb
dos accessos amb porta que es tancaran al vespre per facilitar-ne la gestió. Es un terreny amb gran pendent que es
modificarà amb terrassaments que permetin optimitzar-ne la utilització. S’utilitzaran murs de gabions amb malla d’acer
galvanitzat omplerta de pedra o murs contenció de formigó armat per aconseguir salvar els desnivells. També es
rebaixarà la cota del terreny més propera als habitatges de manera que es millori la visibilitat dels veïns. Els espais
sensiblement plans resultants aniran acabats amb sauló.
L’espai s’estructura a partir d’un nou camí d’enllaç entre les Escales de Besora i les Escales dels Canadencs i el centre
Cívic. Aquest camí, juntament amb el d’accés des de les escales de Can Besora serà de formigó rentat per fer front a

Trasplantar i recuperar pel projecte

Mort digna
Mort digna
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23

Tipuana tipu

viari

24

Prunus serrulata ‘Kanzan’

Viari

25

Tipuana tipu

viari

26

Prunus serrulata ‘Kanzan’

Viari

27

Tipuana tipu

28

Prunus serrulata ‘Kanzan’

29

Tipuana tipu

30

Magnolia grandiflora

Jove, refaldat, plantat recentment

31

Prunus serrulata ‘Kanzan’

Viari

32

Prunus serrulata ‘Kanzan’

Viari

33

Tipuana tipu

viari

34

Prunus serrulata ‘Kanzan’

Viari

35

Tipuana tipu

viari

36

Tipuana tipu

viari

37

Olea europaea

38

Tamarix gallica

Jove, plantat recentment

39
40

Cedrus deodara
Nerium oleander

Jove, plantat recentment
Altures entre 3 i 4 m. Espessos

Veure imatges de les espècies proposades i trasplantades en plànols 3.23.4/ 3.23.5.
Manteniment del primer any
Un cop recepcionada l’obra es procedirà al manteniment durant el primer any de vida del jardí. L’annex RR descriu les
tasques, amb els seus amidaments, que seran la responsabilitat complerta del contractista.
Passat el període de manteniment, es revisarà l’estat del jardí, es farà una reposició de baixes si n’hi ha i es farà la
recepció de l’espai.
Trasplantar i recuperar pel projecte

Trasplantament i recuperar‐ne alguns pel
projecte

Entre ells, detectem espècies invasores com Arundo donax o Ailanthus altissimus, que seran eliminades. També es
detecten alguns arbres de poca viabilitat de trasplantament o molt escàs valor, com alguns exemplars de Melia
azedarach.
Finalment, destaquem la presència d’un Pittosporum tobira d’uns 4 metres d’altura, que juntament amb alguns altres
elements seran trasplantats i recuperats pel projecte, majoritàriament en la mateixa obra en diferent ubicació i cota, tal
com indiquen els plànols de plantació.
Els trasplantaments es realitzaran necessàriament en l’època indicada al Plec de Condicions Tècniques.
Igualment s’afectarà l’arbrat viari per permetre l’accés de maquinària a l’interior de la parcel·la durant l’execució de les
obres. En principi, només s’afectaran dos arbres.
Preparació del terreny
S’ha previst la inclusió d’una base de drenatge al peu dels talussos i sota els parterres de plantació plans. En aquest
darrer cas es verificarà prèviament la necessitat de dit drenatge mitjançant una prova d’infiltració del terreny previ a la
preparació del terreny. Si el resultat fos satisfactori, no caldria fer la base drenant i simplement es descompactarà la
base existent, sobre la que s’estendrà la terra vegetal de nova aportació.
Totes les zones plantades es recobriran amb encoixinat orgànic. Donades les fortes pendents, no s’usarà la clàssica
escorça de pi sinó que es buscarà un material fibrós i groller, que s’entortolligui amb si mateix, com ara triturat de poda
o les restes del sedàs del cribatge de compost.
S’ha previst que la meitat de la terra es podrà subministrar a granel, per accessos interiors de l’obra en fase de
moviments de terres
Subministrament de material vegetal i plantacions
Les espècies proposades (veure descripció, ubicació, formats, mides i densitats en plànols 3.23.2 per a l’interior d’illa i
plànols 3.23.3 per a les placetes d’accés i pati de l’escola bressol.) són totes espècies de demostrada viabilitat a
Barcelona.
Hi ha nombroses espècies enfiladisses que es planten en la doble disposició d’entapissants (clavant les tiges a terra) i
d’enfiladisses (lligant-les als suports dels murs. Algunes, també, es disposen en la part superior dels murs perquè
pengin cap avall. La utilització de les enfiladisses en funció d’entapissants dels talussos pretén evitar el trepig dels
mateixos per par dels usuaris.
L’arbrat provinent del trasplantament es plantarà en clotes de dimensions generoses, de 120x120cm com a mínim i de la
fondària del pa de terra. S’hi instal·larà un aspre triple. La resta d’arbrat, provinent de vivers comercials, es plantarà
segons els estàndards habituals, en clots de 100x100. En tots els casos (arbres antics i nous) es renovarà la totalitat de
la terra del clot.
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MANTENIMENT ESPAI INTERIOR D’ILLA
Tal i com s’ha comentat per a la façana nord per facilitar el manteniment de l’interior d’illa el projecte incorpora un camí
en aquest espai. Aquest camí enllaça en els seu extrem oest amb un replà de les escales dels canadencs que a la seva
volta connecta amb una rampa existent que envoltant el centre cívic arriba fins al carrer Arenys.
A traves d’aquest itinerari es pot accedir amb una cistella elevadora fins aquest espai. S’ha comprovat que en el mercat
existeixen diferents models de cistelles elevadores i altres gins de petit i variat format que es poden llogar per fer
aquestes tasques de manteniment com poden ser el canvi de projectors o la poda dels arbres.
A mode d’exemple s’ha verificat les amplades de pas, alçada màxima de treball i gàlib en tot l’itinerari amb un aparell
que permet una alçada de treball de 12 m, un vol de 6 m amb unes dimensions d’amplada de 1,5 m i una alçada d’1,90 m.
Caldria fer la verificació els aparells de que disposen els diferents serveis municipals i també la possibilitat i
conveniència de que la pròpia instal·lació disposi d’un recurs propi. En tot cas les possibilitats d’ampliar el camí o variarne pendents son molt limitades degut als múltiples condicionants de l’emplaçament.
Caldrà desplaçar algun element de les instal·lacions urbanes properes fora de l’àmbit d’actuació com un quadre, un
polsador de les escales o un bàcul d’il·luminació situats en el replà d’arribada, però entenem que es molt important
aconseguir la major accessibilitat a aquest interior d’illa per facilitar el manteniment tant de la vegetació i urbanització
com de la edificació.
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1.4

JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES
Accessibilitat

1.4.0

RELACIÓ DE NORMATIVA APLICABLE

Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no
discriminación y acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Seguretat estructural

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Certificado final de dirección de obras

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Seguretat en cas d’incendi
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

Ús de l’edifici

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns
com a l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.
Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene
en el trabajo”. (O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Directiva d’eficiencia energètica 2012/27/UE (DOUE: 25/10/2012)
Reglament 1253/2014 (DOUE: 7/7/2014)

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
Sistemes estructurals

HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Directiva d’eficiencia energètica 2012/27/UE (DOUE: 25/10/2012)

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de
l'Edificació.

Llei de protecció contra la contaminació acústica

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural
dels sostres d’edificis d’habitatges

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Directiva d’eficiencia energètica 2012/27/UE (DOUE: 25/10/2012)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica

Reglament 1253/2014 (DOUE: 7/7/2014)

CTE DB SE AE Accions en l’edificació

Ordenances municipals

CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Instalꞏlacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de
ascensores

Ordenances municipals

Instalꞏlacions d’aigua

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81;
21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica

Instalꞏlacions d’evacuació

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica
complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985,
de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de
ascensores

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instalꞏlacions tèrmiques

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81;
21/4/81; 25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Instalꞏlacions de recollida i evacuació de residus

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
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Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Instalꞏlacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Directiva d’eficiencia energètica 2012/27/UE (DOUE: 25/10/2012)

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)
Procediment administratiu aplicable a les instalꞏlacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

Reglament 1253/2014 (DOUE: 7/7/2014)
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Instalꞏlacions de combustibles

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions
d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les
instalꞏlacions en ús no inscrites al Registre d’instalꞏlacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya
(RITSIC)
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instalꞏlacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines

Instalꞏlacions d’ilꞏluminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

REBT ITC-28 Instalꞏlacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn

Instalꞏlacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la
recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació
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Instalꞏlacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE
6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i
12/9/94)
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades
de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

Instalꞏlacions de protecció contra incendis

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
RD 513/2017i (BOE 12/06/2017)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instalꞏlacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)

Instalꞏlacions de protecció al llamp

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Llibre de l’edifici
Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any
2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE

Control de qualitat
Marc general

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

Nota:
Color negre: legislació d’àmbit estatal
Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
Color blau: legislació d’àmbit municipal

JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES
PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA | FEBRER 2021 | FORGAS ARQUITECTES SLP

1.4.1

JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA

La classificació del sòl de la finca és de sòl urbà consolidat i la seva qualificació és d’Equipaments comunitaris i
dotacions de nova creació de caràcter local (clau 7b). La regulació urbanística vigent és, quant a planejament general,
l’establerta pel Pla General Metropolità (PGM) a les seves Normes Urbanístiques.

Identificació de la parcel.la
Adreça C d'Arenys, 83X /Ref. Cadastral 8662282DF2886B/ Codi parcel·la 07 84180 082
En data 29/10/2020 es va aprovar inicialment el PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ DE L’EQUIPAMENT
DOCENT SITUAT AL CARRER D’ARENYS 83X que té per objectiu regular les condicions d’ordenació de l’edificació per a
aquesta Escola Bressol Municipal. Es manté la qualificació de Sistema d’equipaments comunitaris i dotacionals de nova
creació de caràcter local que té actualment l’àmbit (Clau 7b) .La titularitat del sòls dins de l’àmbit és pública.
Aquest Pla Especial Urbanístic manté el tipus d’equipament com a docent i assistencial.
El tipus d’ordenació és de volumetria específica i un sostre edificable de 1.500 m2 de sostre.
Superfície construïda P0 (cota 151,60m):
Porxo (50% de 124 m2)
TOTAL SUPERFICI CONSTRUIDA P0
Superfície construïda P1:
Terrassa amb pèrgola (50% de 134 m2)
TOTAL SUPERFICI CONSTRUIDA P1
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA A EFECTES URBANÍSTICS
(La planta soterrani no es computa a efectes de sostre edificat)

508 m2
62 m2
570 m2
525 m2
67 m2
651 m2
1.229 m2

inferior a 1.500m2
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El present projecte respecta els condicionants urbanístics del Pla especial aprovat inicialment tant pel que fa a estar
inscrit en planta a l’interior del perímetre regulador, com pel que fa a nombre de plantes sobre rasant i alçada i gàlib
màxim de l’edificació a l’interior del perfil regulador.

El projecte incorpora també la resta d’espai interior d’illa qualificat d’equipament (7b) , per sota de l’actual centre cívic i
que, tot i no formar part de les bases del concurs, si que es proposava en la proposta guanyadora.

Per a les rasants de la urbanització de l’espai lliure a l’interior d’illa es preveuen sempre a l’interior dels perfils del Pla
Especial de 2003 (Ordenació del subsol de l’equipament del carrer Arenys 79 i 81-89) per tal de no interferir i fins i tot
millorar les expectatives de veïnatge dels edificis del C/Samaniego.

En les reunions mantingudes amb els diferents responsables municipals i del Consorci d’Educació de Barcelona s’ha
verificat la titularitat municipal d’aquest solar així com la seva viabilitat i oportunitat com a connexió pera vianants entre
les Escales de Can Besora i les Escales del Canadenc.
Resta pendent el corresponent document acreditatiu que emeti l’Ajuntament de Barcelona.

1.4.2

ACCESSIBILITAT

L’edifici compleix amb les especificacions relatives a la normativa d’aplicació en matèria d’accessibilitat per a l’ús al
qual està destinat, així com amb el document de “Condicions tècniques per a la ubicació d’una Escola Bressol de 6
grups en planta baixa”.
Normativa aplicable:
 CTE part 1,art 2 i art12
 CTE DB-SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
 LOE art 2 i art 3, a.2
 Decret 135/95 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. DOGC 28.04.95.

Segons el decret, el nivell d’accessibilitat exigible per a usos públics en edificis de nova construcció en ús docent de
més de 500m2 han de ser adaptats els itineraris, les escales, la cambra higiènica, els vestidors i el mobiliari. Tot i que en
aquest edifici es pot accedir a peu de carrer a tots els nivells, es disposa d’un ascensor que comunica l’accés principal
-situat a la part alta de les Escales de Can Besora amb la resta de plantes de l’edifici. A totes les plantes, al costat del
nucli vertical de comunicació, s’hi situa un lavabo adaptat, així com als vestuaris de P1 i P-1.
El projecte garanteix les exigències d’accessibilitat, en particular en quant a l’accessibilitat exterior, l’accessibilitat
entre plantes de l’edifici i en les pròpies plantes, així com en la dotació de mobiliari accessible.
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Itineraris
Els itineraris accessibles faran com mínim 120cm d’amplada i 220cm d’alçada lliure.
En els canvis de direcció s’ha de permetre inscriure un cercle de 120cm de diàmetre (150cm al vestíbul, fons de
passadissos i davant ascensor)
Les pendents màximes no sobrepassaran els 4% en sentit longitudinal i 2% en sentit transversal.
Portes
L’amplada mínima de portes entre espais accessibles faran com mínim 80cm d’espai lliure de pas i una alçada mínima
de 2m.
A les dues bandes de les portes haurà un espai de gir lliure d’obstacles de 150cm. (sense escombrar per l’obertura de la
porta)
Els seus mecanismes d’obertura i tancament estan col·locats a una alçada entre 80-120cm i distanciats de la cantonada
mínim 30cm.
Les portes de vidre tindran un sòcol de 30cm d’alçada i respectaran un impacte al vidre mínim 3 – B/C – 3. Es tindrà que
identificar visualment amb franja horitzontal contrastada segons apartat 1.4 DB SUA-2
Rampes
Les rampes accessible tindran trams màxims de 3m amb un 10% de pendent, 6m amb un 8% de pendent i 9m entre un 46% de pendent. La pendent transversal serà com a màxim un 2%.
Els trams tindran una llargada màxima de 9m i amplada mínima de 1,20m.
Els replans faran com a mínim la mateixa amplada de la escalera i la seva longitud farà com a mínim 1,50m.
Per a desnivells superiors a una alçada de 55cm es posaran barreres de protecció.
Les rampes amb pendent superior al 6% i desnivell superior a 18,5cm tindran passamans continues a una alçada entre
90-110cm als dos costats i un altre a una alçada entre 65-75cm també als dos costats. Seran de secció rodona de
diàmetre entre 3-5cm separats dels paraments vertical 4cm.
Les rampes amb pendent superior al 6% i amb desnivell entre 10-18.5cm tindran elements de protecció lateral de 10cm
d’alçada.
Escales
Les escales accessibles de l’edifici tindran una amplada de almenys 1m, amb altura de pas lliure mínima de 2,2m.
Els graons de frontal màxim de 16cm i estesa mínima de 30cm. Els seus replans tindran una amplada mínima de 1,2m.
Passamans a ambdós costats situats entre 0,9 i 0,95cm d’alçada, de diàmetre 4cm i separats mínim 4cm del parament.
Ascensor
Les dimensions de la cabina d’un ascensor accessible per superfícies menor de 1000m2 seran de 1mx1,25m en cas d’una
porta o dos enfrontades i 1,4mx1,4m en cas de dos portes en angle. Per superfícies mes grans de 1000m2 les dimensions
de la cabina seran de 1,1mx1,4m en cas de una o dos portes enfrontades i 1,4mx1,4m en cas de dos portes en angle.
Els demàs paràmetres, botoneres, passamans es recullen a la norma UNE EN 81-70:2004
serveis higiènics
Els serveis higiènics accessibles estaran comunicats amb un itinerari accessible.
Existirà un espai de gir de 1,5m de diàmetre lliure d’obstacles i les portes compleixen les condicions d’accessibilitat.
Disposarà de barres de suport, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament:
Vestuaris
Els vestuaris també estaran comunicats amb un itinerari accessible.
El espai de circulació en dutxes, espai de taquilles i lavabos serà de almenys 1,2m.
Existirà un espai de gir de 1,5m de diàmetre lliure d’obstacles i les portes compleixen les condicions d’accessibilitat
Aparells sanitaris accessibles:
Lavabo: espai lliure inferior de 70cm d’altura i 50cm de profunditat sense pedestal. Altura superior de la cara de 85cm.
Els mecanismes seran automàtics dotats de sistema de detecció de presencia.
Vàter: Espai de transferència lateral d’amplada 80cm i 75cm de fons a banda i banda. Seient entre 45-50cm. Barra de
suport horitzontal a cada costat separades entre 65-70cm. Las barres son de secció circular de 30-40mm de diàmetre

situades a una altura de 70c-75cm i a amb una longitud de almenys 70cm. El mecanisme de descàrrega serà de pressió
amb polsadors de gran superfície.
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ACCESSIBILITAT DELS ESPAIS EXTERIORS
En relació a l’espai interior d’illa cal indicar que es un espai que contacta a la via publica pels dos extrems est i oest a
traves de les Escales dels Canadencs i les de Can Besora. Es a dir, que la seva accessibilitat ve totalment condicionada
per aquesta condició de contorn a la que no es pot fer front des de l’àmbit d’actuació. Si cal dir que en les escales
situades a l’oest l’Ajuntament hi ha instal·lat recentment unes escales mecàniques i que hi ha un projecte per fer el
mateix en les de Can Besora, encara que sense data. Aquestes actuacions milloren les condicions d’accessibilitat del
barri en general i d’aquest espai en concret, però no permeten la supressió de barreres i per tant l’adaptació normativa
dels elements que en depenen.
D’altre banda es un espai amb un fort desnivell, totalment inaccessible actualment, que presenta un evident problema
de manteniment, amb el conseqüent problema de seguretat i salubritat.
La proposta planteja un camí longitudinal intern en l’espai interior d’illa entre aquestes dues escales d’accés, cercant el
màxim desenvolupament. La pendent màxima d’aquest camí arriba al 9%. Entenem que encara que no compleixi amb el
màxim normatiu per estricte impossibilitat física, es un element important que millora l’accessibilitat al recinte sobretot a
nivell de seguretat i manteniment.
De totes maneres, l’ascensor interior de l’escola permet connectar el nivell de la plaça d’accés a l’escola amb el nivell
inferior que correspon a l’espai familiar, des del que es pot accedir a l’espai interior d’illa a traves de tres rampes
integrades en el camí longitudinal que en aquest tram si estan adaptades vinculant el nivell de desembarcament de
l’ascensor amb l’àrea d’estada i els horts del jardí interior.
Es a dir que la part mes utilitzable de l’espai interior d’illa te una possibilitat d’accés adaptada.
La resta de l’espai lliure el conformen talussos enjardinats i murs de contenció.
Aquest tram exterior de l’itinerari te un pendent màxim del 8% amb trams amb longitud inferior als 20 m, amb replans
intermedis , un pendent transversal inferior al 2% i passamans a banda i banda. El paviment es de formigó rentat amb
acabat antilliscant, d’acord amb el que estableix el Decret 135/95 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. DOGC 28.04.95.

1.4.3

SEGURETAT ESTRUCTURAL

1. OBJECTIUS
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques SE1:
Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural s’han descrit en els capítols MC 4
Sistema estructural.
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és de 50 anys, segons l’establert en el DB-SE/1.1 del
CTE i es seguiran les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats.
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part de l’estructura
principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites en el manual d’ús i
manteniment i el pla de manteniment.
2. CONDICIONS DEL SOLAR I DEL PROJECTE
El projecte està situat a Barcelona al carrer d’Arenys, entre els números 79 i 85, i ocupa una parcel.la de forma pseudo
rectangular, de mides màximes aproximades de 66,2 m x 30,4 m. L’edifici es desenvolupa bàsicament amb un nivell
semisoterrat, planta baixa i un únic nivell superior i ocupa parcialment el solar amb una planta rectangular
d’aproximadament 65 m x 16,8 m.
Els sistemes d’excavació per la fonamentació seran mecànics.
Dels 4 fronts d’excavació, un d'ells limita amb un edifici d’habitatges del carrer Samaniego i els altres tres amb
perímetres ja urbanitzats. Per això, es preveu dissenyar les estructures de contenció perimetral amb les
característiques necessàries per a evitar afectacions a les edificacions i infraestructures o serveis perimetrals. De la
mateixa manera, durant el procés d'obra es preveu el seguiment del comportament d'aquestes edificacions mitjançant
un pla d'auscultació.
La topografia actual del solar presenta un fort pendent des de la part superior (carrer d’Arenys) a +155 fins a la part
inferior propera a l’edifici del carrer Samaniego a cota +140. Aquest pendent i les condicions estretes del solar obliguen
a plantejar l’excavació per fases.
FASE 1:
FASE 2:
FASE 3:
FASE 4:
FASE 5:
FASE 6:

Implantació general i mesures de seguretat.
Replanteig general.
Instrumentació del sistema d’auscultació i 1a lectura (Lectura 0).
Esbrossada general.
Formació de plataforma superior a +151,20.
Formació de rampes d’accés a part inferior del solar.
Execució de murs de contenció en mitgera nord.
Reblert plataforma+142,00.
Execució murs urbanització.
Reblert plataforma.
Execució murs urbanització.
Execució fonamentació Eix A (Edifici).
Reblert plataforma +145,90.
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(1)

- Execució fonamentació Edifici Zona A-B / 8-14.
FASE 7:
- Execució murs urbanització.
FASE 8:
- Execució fonamentació Edifici Zona A-C / 3-8’.
FASE 9:
- Execucicó fonamentació Edifici Zona A-C / 1-3
- Urbanització Zona Sud (murs i escala).
FASE 10:
- Estructura edifici.

DB SE 4.3

(2)

EHE,art. 50

Si el cantell del forjat compleix l'article 50 Taula 50.2.2.1b de l’EHE-08, no cal comprovar la fletxa.
Si la relació "llum/cantell útil" de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1a de l'EHE-08 no cal
comprovar la fletxa.
També es considera que una estructura horitzontal és prou rígida quan la fletxa total màxima a terme infinit compleix el
criteri següent:
Tots els sostres
(2)
EHE,art. 50

La proposta d’adaptació de l’edifici al terreny amb secció esglaonada permet, a més de reduir el volum d’excavació,
resoldre les contencions del terreny amb murs convencionals de formigó armat d’un sol nivell, sense grans esforços
estructurals ni constructius.
La capacitat resistent de l’estrat existent a la cota d’excavació de l’edifici és diversa. És per això que es preveu
diferenciar estructuralment l’edifici en 2 parts independitzades amb junt estructural de tal manera que una meitat tindrà
fonamentació superficial i l’altra fonamentació profunda.

L/250 (2)

L/500 / 1 cm (2)

Comfort dels usuaris
A l'hora d'avaluar el comfort dels usuaris o les vibracions de l'estructura horitzontal, es considera que aquesta és prou
rígida quan, tenint en compte només les accions de curta duració, la fletxa relativa es menor de L/350.
Aspecte de l'obra
A l'hora d'avaluar l'aspecte estètic o l'aspecte de l'obra, l'estructura horitzontal és prou rígida quan considerant
qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa relativa és menor de L/300.

3. CONDICIONS DE SEGURETAT ESTRUCTURAL
3.1. SE1 RESISTÈNCIA I ESTABILITATLes sobrecàrregues d'ús específiques per al projecte acordades amb el promotor i
no inferiors a les establertes al CTE són les següents:

3,00
5,00
1,00

kN/m2
kN/m2
KN/m2

4,00 kN
7,00 kN
4,00 kN

Segons DB SI-1: REI-60 a P.Baixa i P.1a
REI-90 a P-1
EI-30 en la coberta
REI-180 a sala Instal·lacions (P-1)

(1)
(1)
(1)

Justificació:

En el projecte executiu es detallarà el conjunt de les accions considerades planta a planta, i es determinarà el pes dels
diferents elements constructius.
Accions sísmiques:
Segons la norma de construcció sismoresistent NCSE-02, l’acceleració sísmica bàsica ab en funció de la situació del
municipi de Barcelona és de 0.04g.
3.2. SE2 APTITUD DE SERVEI
El compliment d'aquesta exigència bàsica es comprovarà contrastant els estats límits de servei amb els valors límit
establerts a SE 4.3 d'acord amb el tipus d'edifici i els elements implicats en la deformació.
Integritat dels elements constructius.
A l'hora d'avaluar la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre l’estructura i els elements
constructius, una estructura horitzontal es considera prou rígida quan les deformacions acumulades dels elements des
del moment de la posada en obra (fletxa activa) compleixen els criteris següents:
Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense junts
Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts
Sostres sense envans

Seguretat en cas d’incendi segons DB SI
4.1. ESTABILITAT AL FOC EXIGIBLE ALS ELEMENTS ESTRUCTURALS

Càrrega uniforme Càrrega puntual
Zones d’accés públic (C)
C1 Amb taules i cadires
Altres
Cobertes accessibles per a conservació (G)
(1) No simultània amb la càrrega uniforme.

4. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

L/500
L/400
L/300

(1)
(1)(2)
(1)

L/1000 + 0,5 cm
1 cm

(2)
(2)

Ús de l’edifici: Docent
Soterranis: No
Alçada d’evacuació: 3,5 m

Seguretat en cas d’incendi segons DB SI
4.2. RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS
SEGONS DB SI-6:
4.2.1 ELEMENTS DE FORMIGO ARMAT:
Per R-60 (P.Baixa i P.1a):
Pilars: R60 (b25cm, dist. mín. equiv. am20mm, rec.nominal projecte=35mm)
Murs: R60 (b14cm, dist. mín. equiv. am15mm, rec.nominal projecte=30/35mm)
Lloses : R60 (e>8cm, dist. mín. equiv. am10mm, rec.nominal projecte=35mm)
Per R-90 (P.-1):
Pilars: R90 (b25cm, dist. mín. equiv. am30mm, rec.nominal projecte=30mm)
Murs: R90 (b16cm, dist. mín. equiv. am25mm, rec.nominal projecte=30mm)
Lloses : R90 (e>100cm, dist. mín. equiv. am25mm, rec.nominal projecte=30mm)
Per R-180 (Sala instal·lacions):
Lloses : R180 (e>150cm, dist. mín. equiv. am40mm, rec.nominal projecte=50mm)
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4.2.2 ELEMENTS D’ACER:
Passera exterior i muntants façana nord: R60 protecció amb pintura intumescent
PILARS METÀL.LICS TUB 120x60x8 mm (R60)
CARACTERÍSTIQUES ESTUCTURALS:
Secció: Tub, e=8
Tipologia: pilar
Material: acer S-275 ( adm.=275 N/mm2)
Condicions d’exposició: a 4 cares, amb protecció.
CÀLCUL DE L’ESTABILITAT (ENV-1993-1-2/1995, EUROCODI 3):
Tipus de protecció: pintura intumescent STOFIRE - EUROQUIMICA
Factor de massivitat (4 cares): Ap/V=125 m-1 . (segons EUROCODI 1/t).
Coeficient d’utilització: 0= MEd / Mo,Rd = 0,32 (cas pèsim).
K = 1,0 (pilars, amb 4 cares exposades).
Temperatura crítica: tt = 570º (segons monograma).
Pmod= 1.450
dp = (125x0,018) / 1.450 = 0,00155 m = 1.550 micres
Protecció de projecte: 1.600 micres (pintura intumescent).
PILARS METÀL.LICS # 100x50 mm (R60)
CARACTERÍSTIQUES ESTUCTURALS:
Secció: Massis
Tipologia: pilar
Material: acer S-275 ( adm.=275 N/mm2)
Condicions d’exposició: a 4 cares, amb protecció.
CÀLCUL DE L’ESTABILITAT (ENV-1993-1-2/1995, EUROCODI 3):
Tipus de protecció: pintura intumescent STOFIRE - EUROQUIMICA
Factor de massivitat (4 cares): Ap/V=80 m-1 . (segons EUROCODI 1/t).
Coeficient d’utilització: 0= MEd / Mo,Rd = 0,35 (cas pèsim).
K = 1,0 (pilars, amb 4 cares exposades).
Temperatura crítica: tt = 560º (segons monograma).
Pmod= 1.400
dp = (80 x 0,018) / 1.400 = 0,001028 m = 1.028 micres
Protecció de projecte: 1.200 micres (pintura intumescent).
4.2.3 ELEMENTS DE FUSTA:
Forjats (excepte coberta): R60
Forjat coberta: R30
S’aplica el criteri de secció sacrifici amb ρ=0,7mm/min
5. NORMATIVA
C.T.E. DB SE:
“Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural: Bases de cálculo”
C.T.E. DB SE-AE: “Cód. Téc. de la Edific. Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación”
C.T.E DB SE-C: “Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural: Cimientos”
C.T.E DB SE-A: “Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural: Acero”
C.T.E. DB SE-F: “Código Técnico de la Edificación. Seguridad Estructural: Fábrica”
C.T.E. DB SI: “Código Técnico de la Edificación. Seguridad en caso de incendio”
NCSE-02: “Norma Sismorresistente”
EHE-08: “Instrucción del hormigón estructural.”
EAE: “Instrucción del acero estructural”
RC-16: “Instrucción para la recepción de cementos (Real Decreto 256/2016)”

1.4.4

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

El projecte dona compliment a les exigències del Document Bàsic SI (Seguretat en cas d’incendi) del Codi Tècnic de
l’Edificació, l’Ordenança reguladora de les Condicions de protecció en cas d’incendi (ORMCPI) de Barcelona i la resta
de reglamentació d’incendis aplicable.
La justificació es desenvolupa a l’apartat 2.7 del Annexes de Memòria “Condicions de protecció contra incendi”.
Aquesta documentació també servirà perquè l’Ajuntament sol·liciti l’informe del Servei de Prevenció de Barcelona
(SPEIS) que és preceptiu per a una Escola Bressol de superfície construïda > 300 m2, segons l’article 4art. de la ORCPI.

1.4.5

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ

Les condicions dimensionals, constructives i de dotació de les instal·lacions proposades en el projecte, s’adeqüen a la
normativa vigent i al document “Condicions tècniques per a la ubicació d’una Escola Bressol de 6 grups en planta
baixa”. Veure quadre comparatiu de superfícies programa/projecte de l’apartat 1.2.3.

SU 1: SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES
El paviment interior seran de classe 1 (15<Rd<35) en zones seques i pendents menors del 6%. Quan la pendent sigui
major o en els casos de les escales, serà de classe 2. En les zones humides, amb pendent menor a 6% serà classe 2
(35<Rd<45), i amb pendents majors classe 3 (Rd>45). Sent Rd la resistència a la relliscada.
Els paviments no presentaran imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6mm. Els
desnivells que no excedeixin els 50mm es podran resoldre amb un pendent màxim del 25% i no presentaran perforacions
ni forats on es pugui introduir una esfera de 15mm.
No es pot disposar d’un sol graó, ni de dos consecutius; només en els casos de sortides d’emergència, accés a un
escenari o accessos a l’edifici des de l’exterior.
Existiran barreres de protecció per desnivells superiors a 55cm en aquells llocs que la disposició constructiva faci
probable la caiguda.
Les barreres tindran una altura mínim de 90cm quan el desnivell no sigui superior a 6m.
En tractar-se d'un edifici accessible al públic, les baranes es consideraran C3, la qual cosa vol dir que han de complir
una resistència i una rigidesa suficient per aguantar una força horitzontal de 1,6kN/m. Les baranes no poden ser
fàcilment escalables, per tant no poden existir punts de recolzament entre 20 i 70cm sobre el nivell del terra, ni contenir
obertures que puguin ser travessades per una esfera de 100mm.
Les escales d’ús general han de tenir una estesa mínima de 28cm i un frontal entre 13cm i 17cm i ha de complir la relació
540mm<2C+H<700mm. Cada tram només pot salvar 2,25m màxim de desnivell. L’amplada útil mínima ha de ser 1,00, i
1,20m segons els criteris del Departament d’Educació.
Les escales disposaran de passamans ambdós costats. Hi haurà doble passamà: el superior a una alçada entre 90 i 95
cm i l’inferior a una alçada compresa entre 67 i 75 cm.
Segons el CTE, el passamans s'han de situar entre 65 i 70cm. segons el Codi d’accessibilitat de Catalunya Decret
135/1999, els passamans han d’estar entre 80-95cm de l’escala.
Les rampes per a accés amb cadires de rodes han de tenir un pendent màxim del10% quan la longitud sigui menor a 3m,
un 8% quan sigui menor de 6m i un 6% en els altres casos. Els trams tindran una llargada màxima de 9m, i si són per a
cadires de rodes, de 9m. Segons el Departament la llargada mínima dels replans ha de ser d’1,5m i l’amplada mínima en
un sol sentit de 1,2m.
Les rampes amb un desnivell superior a 55cm tindran passamà. Quan la rampa sigui de més de 1,2m d’amplada tindran
passamà als dos costats, a una alçada de 90 i 110cm. En el cas d'ús docent, caldrà un altre passamà entre 65 i 75cm.
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SUA 2: SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTES O D’ATRAPAMENT

SUA 4: SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA

L’alçada de les portes serà de 2m lliures mínim. L'alçada dels passadissos d’ús restringit ha de ser de 2,1m i 2,2m en la
resta de les zones. Els elements sobresortits de les façanes han d’estar situats a un alçada de 2,2m mínim. A les zones
de circulació les parets no han de tenir elements sortints a una alçada entre 1 i 2,2m. Es limitarà el risc d’impacte amb
elements volats quan l’alçada sigui inferior a 2m.

L’enllumenat necessari en zones de circulació exteriors, serà d'un mínim de 20lux. En zones de circulació interiors, serà
d'un mínim de 100 lux . El factor d'uniformitat cal que sigui del 40%.

Excepte en zones d’ús restringit, les portes de pas no poden envair el passadís quan aquest sigui menor de 2,5m.
Els vidres existents en àrees amb risc d’impacte o amb superfícies vidriades que no tinguin barrera de protecció es
classificaran amb prestacions segons X(Y)Z segons norma UNE-EN12600:2003 i compliran amb la següent tabla:
Diferencia de cota a ambdós costats de la superfície vidriada
Major que 12m
Entre 0,55m i 12m
Menor que 0,55

X
Qualsevol
Qualsevol
1, 2 o 3

Y
BoC
BoC
BoC

Z
1
1o2
Qualsevol

Cal que hi hagi enllumenat d’emergència i senyalització. Ha d’arribar al 50% del nivell al cap de 5s i al 100% al cap de
60s. Cal complir els nivells del punt 3 de 2.3 i 2.4 del DB SU4.

SUA 5: SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ
Aquesta secció només és d’aplicació en tots aquells recintes amb més de 3000 espectadors de peu.

SUA 6: SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’OFEGAMENT
Aquesta secció només és d’aplicació en piscines.

Es consideren com a àrees amb risc d’impacte seran les següents:

SUA 7: SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT
Aquesta secció només és d’aplicació en aparcaments i vies de circulació de vehicles

SUA 8: SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ D’UN LLAMP
L’edifici disposarà d’una instal·lació de protecció al llamp perquè es requereix pel CTE DB SUA 8 segons es justifica a la
Fitxa que s’adjunta.

Les parts vidriades de portes o tancaments de dutxes o banyera son constituïdes per elements laminats o templets que
siguin resistents a un impacte nivell 3 segons norma UNE EN 12600:2003
Les grans superfícies de vidre que es pugin confondre amb portes o obertures estaran provistes de senyalització a una
altura de mínima de 0,85m a 1,1m i superior entre 1,5m a 1,7m. No es necessari quan existeixin muntants cada 60cm.
Les portes corredisses d’accionament manual ha de garantir una distància mínima de 20cm a qualsevol element fix. Els
elements d’obertura i tancament automàtic disposaran de dispositius adequats al tipus d’accionament i compliran amb
les especificacions tècniques pròpies.

SUA 3: SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’EMPRESONAMENT EN RECINTES
Les portes disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior del recinte.
En zones d'ús públic, els serveis higiènics accessibles i les cabines de vestidors accessibles disposaran d'un dispositiu
a l'interior fàcilment accessible, mitjançant el qual es transmeti una trucada d'assistència perceptible des d'un punt de
control i que permeti a l'usuari verificar que la seva crida ha estat rebuda, o perceptible des d'un pas freqüent de
persones.
La força d’obertura de les portes serà com a màxim de:
- 25 N en itineraris accessibles en general
- 65 N portes resistents al foc en itineraris accessibles
- 140 N, en la resta de casos.
-
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1.4.6

SALUBRITAT

Es redacta el present apartat per definir les prestacions de l’edifici per donar compliment al Document Bàsic HS
(Salubritat) del Codi Tècnic de l’Edificació i a les ordenances municipals corresponents.

SECCIÓ HS-1 PROTECCIÓ ENFRONT LA HUMITAT
Segons els sondejos S1, S2, S4, S7, S8 i S9 de la campanya de 2009 referida en el informe geotècnic 2008PS971 es troba
una línia d’aigua entre les cotes 128.91 i 135.97.
Aquest informe també ens dona els següents valors orientatius per que fa a la permeabilitat de les capes:
- Rebliment:
0.5*10-3 cm/s
- Unitat quaternària
6.0*10-3 cm/s
- Sauló
1.0*10-3 cm/s
La cota inferior de sòl en contacte amb el terreny es situa a la cota 143.6 per encima de la línia d’aigua.
Estem a la situació del punt a) del 2.1.1 Grau d’impermeabilitat del DBHS
Murs
Segons la tabla 2.1 del DBHS amb les dades referides anteriorment tenim un grau d'impermeabilitat de 1 dels murs.
Es tracta de murs I2+I3+D1+D5, ja que son murs flexo resistents i es construiran amb formigó hidròfug i de consistència
fluida ja que es construeixen in situ. La impermeabilització es realitza mitjançant l'aplicació d'una pintura
impermeabilitzant i una làmina. Es disposa d'una capa drenant i una capa filtrant entre el mur i el terreny. Es col·loca a la
base del mur un tub drenant connectat a la xarxa de sanejament
Es disposa d’una canal de recollida de l’aigua de la coberta i es connecta a la xarxa.
Terres en contacte amb el terreny
Segons la tabla 2.3 del DBHS amb les dades referides anteriorment tenim un grau d'impermeabilitat de 1 de les terres
Per als graus 1 (C2+C3+D1, solera sense intervenció), s’utilitza formigó de retracció moderada amb una hidrofugació
complementaria del terra mitjançant l’aplicació d’un producte colmatador de poros, Es disposa d’una capa drenant i
filtrant sobre el terreny amb una capa de morter anti punxonament amb una làmina impermeable.
En la cambra sanitària, sota l’àrea de la cuina es disposen forats de ventilació en ambdues cares del recinte
Façanes
El grau de impermeabilitat en façanes serà de 3 segons les variables: Zona pluviometria III, zona eòlica C, altura de
coronació <15m i classe d’entorn E0.
Es controlarà el risc de condensacions complimentant els requisits de limitació de la demanda energètica.
Establim com solució de façana R1+B1+C2 que compleix amb impermeabilitat fins 4: Revestiment discontinuo rígid fixat a
suport (delgues de fusta o planxa d’acer). Camara d’aire no ventilada + aïllant col·locat a l’interior de la fulla principal +
fulla principal d’espessor alto (bloc de formigó o estructura prefabricada de fusta que compleix amb la mateixa
estanqueïtat segons fabricant.)
Cobertes
El grau d’impermeabilitat exigit és únic i independent de factors climàtics. Les condicions de les solucions
constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 per tal d’assolir aquest grau
d’impermeabilitat.
Punts singulars
Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3,
2.3.3, 2.4.4 del DB HS 1 respectivament.
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SECCIÓ HS-2 EVACUACIÓ DE RESIDUS
L’edifici disposarà de contenidors per a la recollida separada de les diferents fraccions: orgànica, paper, envasos,
vidres i especials.
Cada aula tindrà petits contenidors separats. A la cuina hi ha un local de residus per a 3 contenidors en contacte directe
amb l’exterior.
El sistema de recollida municipal és amb contenidors al carrer. L’abocament previst és amb contenidors al carrer.
El local reunirà les condicions que es recullen en el quadre adjunt.

Condicions del local de residus

Es preveuen 2 contenidors de 120 litres per a les fraccions d’orgànic i rebuig, i 3 de 60 litres per a la resta (paper,
envasos, vidre) i un de 30 l per especials. L’abocament a contenidors del carrer es fa diàriament i si cal, 2 cops al dia.
L’edifici disposa de recollida selectiva dels residus amb les següents fraccions:
Codi CER
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 25
20 01 35
20 01 39
20 01 40
20 02 01

Tipus de residu
Paper i cartró
Vidre
Biodegradables de cuines i restaurants
Roba
Olis i greixos comestibles
Equips elèctrics i electrònics d’un sol ús
Plàstics
Metalls
Residus biodegradables de parcs i jardins

Determinació de la superfície de la cambra de residus
Classificació: E
Tipus d’activitat: Serveis amb restauració
Fraccions: resta, orgànica, paper/cartró, vidre i envasos.
Superfície: entre 100 i 250 m2. Es considera que la producció de residus és la cuina i el menjador.
Producció de residus: mitjana.
Recollida urbana: amb contenidors al carrer.
Es considera que el període de recollida de les fraccions i l’abocament als contenidors del carrer es fa amb una
freqüència P, de:
- 1: per a la fracció orgànica i la resta.
- 2: paper, envasos i vidre. Es porten cada 2 dies als contenidors del carrer.
El volum de residus diari seria:
GRUP E
Periodicitat

Fraccions

P=1
P=2
P=2

R
O
P/C
E
V

Mitjà
S> 50 i fins a 250 m2
120
120
22,86
22,86
24

litres/dia 1 dia
litres/dia 1 dia
litres/dia 2dia
litres/dia 2dia
litres/dia 2dia

Els contenidors se situaran al local de manera que en cadascuna de les àrees hi càpiguen els bujols i l’espai de
maniobra.

JUSTIFICACIÓ DE GENERACIÓ DE RESIDUS A L’ACTIVITAT DE L’ESCOLA BRESSOL
Els residus tenen consideració de domèstics. Es recullen de forma separativa per fraccions. El sistema de recollida
urbana és per contenidors al carrer Arenys. El sistema compleix l’OMA de 2011 i la seva modificació de 2014 i l’Estudi de
la cambra de residus en establiments generadors de residus municipals, text refós actualitzat de juny de 2013 de
l’Ajuntament de Barcelona.
El local destinat als contenidors se situa comunicant amb l’exterior a la placeta de l’entrada de servei. A més, tant la
cuina com les diferents zones també tenen contenidors més petits i per fraccions.

La superfície necessària es determina per:
Sup. f = Nf x Cap. Contenidor x Factor contenidor
Nf = Nombre de contenidors necessaris
Capacitat de cada tipus de contenidor en litres
Factor de contenidor
Sup. fracció contenidor 120 l = 0,6 m2

JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES
PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA | FEBRER 2021 | FORGAS ARQUITECTES SLP

Càlcul de la superfície d’emmagatzematge:
Sup. Espai Emmagatzematge =  Sup. d’emmagatzematge de cada fracció * Coeficient activitat
Coeficient activitat mitjà, tipus E = 1,5
Sup. Espai emmagatzematge = (5*0,6)*1,5 = 4,5 m2 < 5 m2 que té el local.
Es preveuen 5 contenidors de 120 litres (orgànic, rebuig, envasos, paper-cartró i vidre)

SECCIÓ HS-3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
El projecte garantirà la qualitat de l’aire interior de l’edifici mitjançant l’aplicació de Reglament de Instal·lacions
Tèrmiques de l’edifici. Es justifica a l’apartat d’Instal·lacions de climatització i Ventilació.
L’escola disposarà d’un sistema de ventilació amb un climatitzador amb filtratge i recuperació de calor que garantirà la
classe de qualitat de l’aire exigida segons el tipus d’espai:
Aules d’escola bressol: IDA 1, cabal 20 l/s persona
Despatxos:
IDA 2, cabal 12,5 l/s persona
Espais polivalents:
IDA 3, cabal 8 l/s persona
Els serveix higiènics i magatzems disposaran d’extracció directa a l’exterior. Tindran un cabal d’extracció mínim de 2/ls
m2.El magatzem de residus tindrà ventilació natural directa a l’exterior. El cabal mínim de ventilació serà de 10 l/s m2
segons el CTE DB HS3

SECCIÓ HS-4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
El present apartat es redacta per establir les prestacions de l’edifici per donar compliment a la secció HS4
Subministrament d’aigua del CTE DB HS Salubritat i les ordenances municipals corresponents.
Les condicions exigibles es resumeixen a la fitxa adjunta. Es justifica a l’apartat de les instal·lacions de fontaneria.
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SECCIÓ HS-5 EVACUACIÓ D’AIGUES
El present apartat es redacta per establir les prestacions de l’edifici per donar compliment a la secció HS5 Evacuació
d’aigües del CTE DB HS Salubritat i les ordenances municipals corresponents.
Les condicions exigibles es resumeixen a la fitxa adjunta. Es justifica a l’apartat de les instal·lacions de sanejament.

HS-6 PROTECCIÓ ENFRONT DEL RADÓ
El present apartat es redacta per establir les prestacions de l’edifici per donar compliment a la secció HS6 Protecció
enfront del radó. Barcelona es troba a la zona 1 i com a protecció s’adoptarà una barrera de protecció en contacte amb
el terreny.
Les condicions exigibles es resumeixen a la fitxa adjunta.
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1.4.7

PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL

1.4.7.1 Prestacions de l’edifici enfront del soroll
El present apartat es redacta per establir les prestacions de l’edifici per donar compliment del CTE DB HR Protecció
enfront del soroll i les ordenances municipals corresponents.
Les condicions exigibles es resumeixen a la fitxa adjunta.
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1.4.7.2 Justificació del compliment DB-HR
Es justifica el compliment a l’Annex de Justificació del DB HR mitjançant el programa de càlcul CYPECAD MEP.
El nivell de soroll del carrer d’Arenys segons el mapa de soroll de Barcelona es troba entre 65 i 70 dBA. En els
càlculs s’ha adoptat un valor de 70 dBA.
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1.4.8

ESTALVI D’ENERGIA

1.4.8.1 Prestacions de l’edifici sobre l’estalvi d’energia
El present apartat es redacta per establir les prestacions de l’edifici per donar compliment al CTE DB HE Estalvi
d’energia, els criteris de l’Agencia d’Energia de Barcelona, el Decret d’Ecoeficiència i les ordenances municipals
corresponents. Les condicions exigibles es resumeixen a les fitxes que s’ adjunten.

SECCIÓ HE-0 LIMITACIÓ DE CONSUM ENERGETIC
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SECCIÓ HE-1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA
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SECCIÓ HE-2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TERMIQUES
Es justifica el seu compliment a les Instal·lacions tèrmiques de climatització, ventilació i producció d’aigua calenta
sanitària, mitjançant el compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques dels edificis, RITE.
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SECCIÓ HE-3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ
Les instal·lacions d’il·luminació presentaran unes condicions d’eficiència energètica per donar compliment a les
exigències del CTE DB HE3 que s’indiquen a la fitxa adjunta.

La justificació del compliment de l’exigència HE 3 es fa a l’apartat d’instal·lacions d’il·luminació i amb l’estudi
lumínic desenvolupat amb el programa DIALUX que s’inclou a l’Annex 4 de Càlculs de les instal·lacions i fitxes d’equips.

SECCIÓ HE-4
CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D’ENERGIA RENOVABLE PER COBRIR LA DEMANDA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA
L’Escola bressol té previst un consum diari d’ACS previst de 1.356 l dia a 60ºC, considerant la seva ocupació -113 nens- i
el servei de cuina.
Com a mínim el 60% de la demanda d’ACS es cobrirà amb energies renovables. S’adopta un sistema de producció d’ACS
amb bomba de calor aerotèrmia amb SCOP > 2,5. A més, la bomba de calor es podrà alimentar a partir de l’energia
elèctrica generada per la instal·lació fotovoltaica.
Es donarà compliment al CTE DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i l’Ordenança de medi ambient de Barcelona.
Càlcul demanda ACS: A continuació s’exposa una comparativa normativa de la que s’establirà la més desfavorable
en el nostre cas.
TIPOLOGIA

CTE DB-HE4

ORDENANÇA SOLAR BCN

DECRET ECOEFICIENCIA

Escola sense dutxa

4l/per dia

3l/per dia

4l/per dia

Restaurant

8 l/per. dia

5 l/per. dia

- l/per. dia

Ocupació

113 per.

113 per.

113 per.

Demanda

1.356 litres

904 litres

452 litres

Del que es desprèn que l’opció normativa més desfavorable en aquest cas és el CTE.
La contribució renovable mínima serà del 60% per a una demanda diària de 1.356 l.
La justificació de l’exigència HE 4 es desenvolupa a l’Annex 8 de la Memòria Projecte d’energies renovables.
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SECCIÓ HE-5 GENERACIÓ MINIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA
D’acord amb les premisses del concurs i amb l’objecte d’aconseguir un edifici de consum gairebé nul, es disposarà
d’una instal·lació fotovoltaica per a la producció d’energia elèctrica per autoconsum amb excedents. L’activitat es
desenvolupa de dia i de 10 11 mesos a l’any el que permet un gran aprofitament directe de l’energia solar i reduirà el
consum d’energia de la xarxa.
S’utilitzarà per a les instal·lacions de clima i producció d’ACS que es fa amb bomba de calor aerotèrmia, l’enllumenat i
altres consums elèctrics de l’edifici.
S’ha previst una instal·lació de 25,5 kWp integrada a la coberta inclinada metàl·lica. S’estima que la producció anual
serà de de 31.129,95 kWh anuals d’energia elèctrica.
Aquest instal·lació no és obligatòria per normativa atès que l’escola bressol té una superfície construïda de 1.450 m2 i::
- EL CTE DB HE 5 l’exigeix als edificis de superfície construïda superior a 3.000 m2.
- L’apartat 8.2 de l’Ordenança de medi ambient urbà de Barcelona per edificis docents a partir de 1.500 m2.
La justificació de l’exigència HE 5 es desenvolupa a l’Annex 8 de la Memòria Projecte d’energies renovables.

1.4.8.2 Justificació de l’exigència HE0
La justificació del compliment s’ha realitzat amb el programa CYPE THERM plus.
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1.4.8.3 Justificació de l’exigència HE 1
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1.4.8.4 Justificació de l’exigència HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques
Les instal∙lacions tèrmiques de l'edifici objecte del present projecte han estat dissenyades i calculades de manera que:
 S'obté una qualitat tèrmica de l'ambient, una qualitat de l'aire interior i una qualitat de la dotació d'aigua calenta
sanitària que són acceptables per als usuaris de l'habitatge sense que es produeixi menyscapte de la qualitat
acústica de l'ambient, complint l'exigència de benestar i higiene.
 Es redueix el consum d'energia convencional de les instal∙lacions tèrmiques i, com a conseqüència, les emissions de
gasos d'efecte hivernacle i uns altres contaminants atmosfèrics, complint l'exigència d'eficiència energètica.
 Es preveu i redueix a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys o perjudicis a
les persones, flora, fauna, béns o al medi ambient, així com d'altres fets susceptibles de produir en els usuaris
molèsties o malalties, complint l'exigència de seguretat.
4.1.‐ Exigència de benestar i higiene
4.1.1.‐ Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1
L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la
instal∙lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels valors
establerts.
A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada.
Paràmetres
Temperatura operativa a l'estiu (°C)
Humitat relativa a l'estiu (%)
Temperatura operativa a l'hivern (°C)
Humitat relativa a l'hivern (%)
Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s)

23
45
21
40
V

Límit
T 25
HR 60
T 23
HR 50
0.14

A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte:
Referència
Aula LLar Infants‐15per
Aula LLar Infants‐22per
Aula LLar Infants‐8per
Cuina
Despatx
Espai Polivalent
Espai Polivalent Aula‐15per
Espai Polivalent Aula‐22per
Lavabo de planta
Menjador
Oficines
Sala polivalent
Sales de professors
Taller

Temperatura d'estiu
25
25
25
24
24
25
25
25
24
25
25
24
25
24

Condicions interiors de disseny
Temperatura d'hivern
Humitat relativa interior
21
50
21
50
21
50
21
50
21
50
21
50
21
50
21
50
21
50
21
50
21
50
21
50
21
50
21
50

4.1.2.‐ Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat 1.4.2

JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES
PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA | FEBRER 2021 | FORGAS ARQUITECTES SLP

Qualitat de l'aire exterior
4.1.2.1.‐ Categories de qualitat de l'aire interior
ODA 1
ODA 2
ODA 3

En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà com a mínim la
següent:
IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol.
IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, residències d'avis i estudiants),
sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d'aprenentatge i similars i piscines.
IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions d'hotels i similars,
restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport (excepte piscines) i sales d'ordinadors.
IDA 4 (aire de qualitat baixa)

Qualitat de l'aire interior
IDA 1
IDA 2
IDA 3
F9
F8
F7
F7 + F9
F6 + F8
F5 + F7
F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7

IDA 4
F5
F5 + F6
F5 + F6

4.1.2.4.‐ Aire d'extracció
En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents categories:

4.1.2.2.‐ Cabal mínim d'aire exterior

AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les emissions més importants de contaminants
provenen dels materials de construcció i decoració, a més de les persones. Està exclòs l'aire que prové de locals on es
permet fumar.

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal d'aire exterior
per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3.
Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte.

AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants que la categoria anterior, en els
que, a més, no està prohibit fumar.
AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que prové de locals amb producció de productes químics, humitat, etc.

Referència

Cabals de ventilació
Per unitat de superfície
(m³/(h∙m²))

Aula LLar Infants‐15per
Aula LLar Infants‐22per
Aula LLar Infants‐8per

Cuina
Despatx
Espai Polivalent
Espai Polivalent Aula‐15per
Espai Polivalent Aula‐22per

Menjador
Oficines
Sala polivalent
Sales de professors
Taller

7.2

Qualitat de l'aire interior
IDA / IDA min.
Fumador
(m³/h)
(m³/(h∙m²))
IDA 1
No
IDA 1
No
IDA 1
No
Buit d'ascensor
Cambra tècnica
Cuina
IDA 2
No
Escales
IDA 3 NO FUMADOR No
IDA 3 NO FUMADOR No
IDA 3 NO FUMADOR No
Lavabo de planta
Magatzem
IDA 3 NO FUMADOR No
IDA 2
No
IDA 3 NO FUMADOR No
IDA 3 NO FUMADOR No
IDA 1
No
Zona de circulació

4.1.2.3.‐ Filtració d'aire exterior
L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. S'ha considerat
un nivell de qualitat d'aire exterior per a tota la instal∙lació ODA 2, aire amb concentracions altes de partícules i/o de
gasos contaminants.
Les classes de filtració utilitzades en la instal∙lació compleix amb el que s'ha establert en la taula 1.4.2.5 per filtres
previs i finals.

AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i contaminants perjudicials per a la salut en
concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la zona ocupada.
Es descriu a continuació la categoria d'aire de extracció que s'ha considerat per a cadascun dels recintes de la
instal∙lació:

Referència
Aula LLar Infants‐15per
Aula LLar Infants‐22per
Aula LLar Infants‐8per
Despatx
Espai Polivalent
Espai Polivalent Aula‐15per
Espai Polivalent Aula‐22per
Menjador
Oficines
Sala polivalent
Sales de professors
Taller

Categoria
AE 1
AE 1
AE 1
AE 1
AE 1
AE 1
AE 1
AE 2
AE 1
AE 1
AE 1
AE 3

4.1.3.‐ Justificació del compliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3
La instal∙lació interior d'ACS s'ha dimensionat segon les especificacions establertes en el Document Bàsic HS‐4 del
Codi Tècnic de l'Edificació.
4.1.4.‐ Justificació del compliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4
La instal∙lació tèrmica compleix amb l'exigència bàsica HR Protecció front al soroll del CTE d'acord al seu
document bàsic.

Classes de filtració:
4.2.‐ Exigència d'eficiència energètica

JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES
PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA | FEBRER 2021 | FORGAS ARQUITECTES SLP

4.2.1.‐ Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de calor i fred de l'apartat
4.2.1.1.‐ Generalitats
Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals ajustant‐se a la càrrega màxima simultània
de les instal∙lacions servides considerant els guanys o pèrdues de calor a través de les xarxes de canonades dels fluids
portadors, així com l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport de fluids.
1.2.1.2.‐ Càrregues tèrmiques
1.2.1.2.1.‐ Càrregues màximes simultànies
A continuació es mostra el resum de la càrrega màxima simultània per a cada un dels conjunts de recintes:
Refrigeració

P01‐PAS1
P01‐PAS2
P01‐PAS3
P01‐A1
P01‐A2‐
P01‐A3
P01‐A4
P01‐PROF
P01‐PASK2

537.37
706.71
739.64
709.15
977.21
982.26
975.99
458.27
418.42
Total
* Exclosa la transferència de calor cap a espais pertanyents al mateix conjunt de recintes

Conjunt: TOT
Subtotals
Recinte

Planta

Càrrega interna

Ventilació

Sensible interior
(kcal/h)

Total interior
(kcal/h)

Sensible
(kcal/h)

Total
(kcal/h)

Cabal
(m³/h)

Sensible
(kcal/h)

Càrrega total
(kcal/h)

Per superfície
(kcal/(h·m²))

Sensible
(kcal/h)

Màxima simultània
(kcal/h)

Màxima
(kcal/h)
13486.78

PS1-SP

Soterrani

1358.85

4058.39

7781.39

6121.48

10216.78

1452.48

387.37

3270.01

133.71

6508.84

13486.78

PS1-D1

Soterrani

322.74

435.25

539.25

856.53

970.93

60.40

50.98

318.06

106.70

907.51

1288.99

1288.99

P00-AT

Planta baixa

1143.49

1370.58

1690.58

2840.89

3192.89

530.23

447.57

2792.09

162.54

3288.46

5984.98

5984.98

P00-D1

Planta baixa

1496.81

343.74

510.24

2079.81

2262.96

99.62

10.63

89.71

118.08

2090.44

2352.67

2352.67

P00-VE

Planta baixa

2776.56

2732.60

5287.60

6225.34

9035.84

986.83

-1207.89

710.19

142.22

5017.46

8559.60

9746.04

P00-A1

Planta baixa

2658.31

1261.78

2356.78

4429.69

5634.19

1080.00

-1321.93

777.25

163.46

3107.76

5432.60

6411.44

P00-A2

Planta baixa

3027.27

1291.20

2386.20

4879.87

6084.37

1080.00

-1321.93

777.25

161.75

3557.94

5551.29

6861.62

P00-A3

Planta baixa

2912.21

1275.37

2370.37

4731.97

5936.47

1080.00

-1321.93

777.25

164.95

3410.04

5536.90

6713.72

P00-PAS1

Planta baixa

1450.83

1123.06

2218.06

2908.49

4112.99

432.00

115.21

972.57

231.22

3023.70

5085.56

5085.56

P00-PAS2

Planta baixa

2353.93

1231.58

2326.58

4051.63

5256.13

432.00

115.21

972.57

184.33

4166.84

6228.70

6228.70

P00-PAS3

Planta baixa

2181.10

1216.75

2311.75

3839.57

5044.07

432.00

115.21

972.57

186.98

3954.78

6016.64

6016.64

P01-K

Planta 1

2534.77

716.89

875.27

3674.37

3848.58

201.75

170.30

1062.40

175.26

3844.67

4910.99

4910.99

P01-MJ

Planta 1

1778.99

670.55

995.55

2767.98

3125.48

288.00

76.81

648.38

231.18

2844.79

3773.86

3773.86

P01-PAS1

Planta 1

1731.55

1622.86

3228.86

3790.48

5557.08

633.60

168.98

1426.44

235.79

3959.45

6983.51

6983.51

P01-PAS2

Planta 1

3862.22

1749.33

3355.33

6341.04

8107.64

633.60

168.98

1426.44

219.86

6510.02

9534.08

9534.08

P01-PAS3

Planta 1

3688.64

1751.42

3357.42

6147.27

7913.87

633.60

168.98

1426.44

214.27

6316.25

9340.31

9340.31

P01-A1

Planta 1

1172.17

897.70

1481.70

2338.95

2981.35

576.00

153.62

1296.76

96.79

2492.57

4278.11

4278.11

P01-A2-

Planta 1

1158.97

1745.06

3351.06

3281.56

5048.16

1584.00

491.35

3835.71

203.21

3772.91

8721.22

8883.87

P01-A3

Planta 1

1041.67

1729.18

3335.18

3131.06

4897.66

1584.00

491.35

3835.71

208.14

3622.41

8566.23

8733.37

P01-A4

Planta 1

1007.74

1743.62

3349.62

3109.04

4875.64

1584.00

491.35

3835.71

199.99

3600.39

8556.11

8711.35

P01-PROF

Planta 1

2850.19

1041.37

1528.87

4397.47

4933.72

418.13

44.61

376.54

182.88

4442.08

5310.26

5310.26

P01-PASK2

Planta 1

326.16

1075.74

1465.74

1584.15

2013.15

367.87

342.52

2062.34

319.07

1926.66

4016.87

4075.48

Total

16170.1

Càrrega total simultània

PS1‐SP
PS1‐D1
P00‐AT
P00‐D1
P00‐VE
P00‐A1
P00‐A2
P00‐A3
P00‐PAS1
P00‐PAS2
P00‐PAS3
P01‐K
P01‐MJ

2277.66
2275.30
2347.71
2064.51
5455.20
5449.87
5454.69
657.29
2476.47

Planta

Soterrani
Soterrani
Planta baixa
Planta baixa
Planta baixa
Planta baixa
Planta baixa
Planta baixa
Planta baixa
Planta baixa
Planta baixa
Planta 1
Planta 1

5783.79
7647.79
7969.46
7688.35
10565.10
10623.58
10551.97
4975.89
4549.24
135009.08

5911.08
7773.76
8136.04
7800.65
10749.33
10804.82
10735.92
5040.92
4602.65
137698.48

Es mostren a continuació les demandes parcials per mesos per a cada un dels conjunts de recintes.
Refrigeració:
Càrrega màxima simultània per mes
(kW)

Conjunt de recintes
01
TOT

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

85.05 94.68 113.68 131.91 148.87 149.06 162.26 158.11 140.83 120.16 94.19 86.45
Calefacció:

139516.3

Conjunt de recintes

Càrrega tèrmica de disseny total del conjunt de recintes: TOT
Majoració
Càrrega
Pèrdua
Pèrdua
Capacitat tèrmica
de la
tèrmica de
tèrmica per tèrmica per
d'escalfament
càrrega
disseny
transmissió
ventilació
RH,i
(Hivern)
simultània
T,i
V,i
(W)
10 %
HL,CR,i*
(W)
(W)
(W)
(W)
1644.54
5280.08
2219.07
914.37
9733.33
508.87
437.84
265.76
121.25
1307.44
1028.88
3712.25
810.07
555.12
5949.29
646.29
211.36
438.33
129.60
1379.38
1646.42
3498.77
1507.65
665.28
7147.17
1311.79
3736.65
862.93
591.14
6367.26
944.27
3744.92
933.29
562.25
6044.83
909.59
3740.47
895.45
554.55
5962.66
788.51
1510.95
483.89
278.34
2998.45
1034.84
1541.44
743.39
331.97
3571.30
1000.63
1537.27
707.92
324.58
3492.41
4009.77
1446.65
616.47
607.29
6601.29
2390.48
1023.39
359.13
377.30
4099.12

651.60
954.01
959.03
972.42
961.80
923.09
958.28
638.81
281.01

4.2.1.2.2.‐ Càrregues parcials i mínimes

Calefacció

Recinte

2444.45
3837.74
4089.65
4054.58
3355.11
3449.60
3346.95
3286.55
1426.75

A l'annex apareix el càlcul de la càrrega tèrmica per a cadascun dels recintes de la instal∙lació.

Potència tèrmica

Estructural
(kcal/h)

Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 1
Planta 1

TOT
Càrrega
tèrmica de
disseny
HL,i

(W)
10058.06
1333.72
6106.32
1425.59
7318.13
6502.52
6184.72
6100.06
3061.69
3651.63
3570.40
6680.18
4150.31

Càrrega màxima simultània per mes
(kW)
Desembre
Gener
Febrer
135.01
135.01
135.01

4.2.2.‐ Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica a les xarxes de canonades i conduccions de
calor i fred de l'apartat 1.2.4.2
4.2.2.1.‐ Eficiència energètica dels motors elèctrics
Els motors elèctrics utilitzats en la instal∙lació resten exclosos de l'exigència de rendiment mínim, segons el punt 3
de la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6.
4.2.2.2.‐ Xarxes de canonades
El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada subsistema, la
longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides.
4.2.3.‐ Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica al control d'instal∙lacions tèrmiques de
l'apartat 1.2.4.3
4.2.3.1.‐ Generalitats
La instal∙lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a que es puguin
mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes.
1.2.3.2.‐ Control de les condicions termohigromètriques
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L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels recintes,
segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent:

THM‐C1:
Variació de la temperatura del fluid portador (aigua‐aire) en funció de la temperatura exterior i/o control de la
temperatura de l'ambient per zona tèrmica.
THM‐C2:
Com a THM‐C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més representatiu.
THM‐C3:
Com a THM‐C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la temperatura exterior i/o
control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica.
THM‐C4:
Com a THM‐C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més representatiu.
THM‐C5:
Com a THM‐C3, més control de la humitat relativa en locals.
A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes:
Conjunt de recintes Sistema de control
TOT
THM‐C1
4.2.3.3.‐ Control de la qualitat de l'aire interior en les instal∙lacions de climatització
El control de la qualitat d'aire interior es pot realitzar per un dels mètodes descrits en la taula 2.4.3.2.

 No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la interacció de dos fluids
amb temperatura d'efectes oposats.
 No es contempla al projecte l'utilització de cap combustible sòlid d'origen fòssil en les instal∙lacions tèrmiques.
4.2.7.‐ Llista dels equips consumidors d'energia
S'inclou a continuació un resum de tots els equips projectats, amb el seu consum d'energia.
4.3.‐ Exigència de seguretat
4.3.1.‐ Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de l'apartat 3.4.1.
4.3.1.1.‐ Condicions generals
Els generadors de calor i fred utilitzats en la instal∙lació compleixen amb l'establert en la instrucció tècnica
4.3.4.1.1 Condicions generals del RITE.
4.3.1.2.‐ Sales de màquines
L'àmbit d'aplicació de les sales de màquines, així com les característiques comuns dels locals destinats a aquestes,
incloent les seves dimensions i ventilació, s'ha disposat segons la instrucció tècnica 1.3.4.1.2 Sales de màquines del
RITE.
4.3.1.3.‐ Xemeneies
L'evacuació dels productes de la combustió de les instal∙lacions tèrmiques de l'edifici es realitza d'acord a la
instrucció tècnica 1.3.4.1.3 Xemeneies, així com el seu disseny i dimensionament i la possible evacuació per conducte
amb sortida directa a l'exterior o al pati de ventilació.
4.3.1.4.‐ Emmagatzemament de biocombustibles sòlids
No s'ha seleccionat en la instal∙lació cap productor de calor que utilitzi biocombustible.

Categoria
IDA‐C1
IDA‐C2
IDA‐C3
IDA‐C4
IDA‐C5
IDA‐C6

Tipus
Control manual
Control per temps
Control per presència
Control per ocupació
Control directe

Descripció
El sistema funciona contínuament
El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor
El sistema funciona d'acord a un determinat horari
El sistema funciona per una senyal de presència
El sistema funciona depenent del nombre de persones presents
El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres de qualitat de l'aire interior

S'ha emprat en el projecto el mètode IDA‐C1.
4.2.4.‐ Justificació del compliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat 1.2.4.5
4.2.4.1.‐ Zonificació
El disseny de la instal∙lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir un elevat benestar i estalvi
d'energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs interiors i la seva orientació, així com el seu
ús, ocupació i horari de funcionament.

4.3.2.‐ Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i conductes de calor i fred de
l'apartat 3.4.2.
4.3.2.1.‐ Alimentació
L'alimentació dels circuits tancats de la instal∙lació tèrmica es realitza mitjançant un dispositiu que serveix per a
reposar les pèrdues d'aigua.
El diàmetre de la connexió d'alimentació s'ha dimensionat segons la següent taula:
Potència tèrmica nominal
(kW)
P 70
70 < P 150
150 < P 400
400 < P

Calor
DN
(mm)
15
20
25
32

Fred
DN
(mm)
20
25
32
40

4.2.5.‐ Justificació del compliment de la exigència de aprofitament d'energies renovables de l'apartat 1.2.4.6
La instal∙lació tèrmica destinada a la producció d'aigua calenta sanitària compleix amb l'exigència bàsica CTE HE 4
'Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària' mitjançant la justificació del seu document bàsic.
4.2.6.‐ Justificació del compliment de l'exigència de limitació de l'utilització d'energia convencional de l'apartat 1.2.4.7
S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència:
 El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia elèctrica per "efecte Joule".
 No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte.

1.3.2.2.‐ Buidat i purga
Les xarxes de canonades han sigut dissenyades de tal manera que puguin buidar‐se de forma parcial i total. El
buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal∙lació amb un diàmetre mínim segons la següent taula:
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Potència tèrmica nominal
(kW)
P 70
70 < P 150
150 < P 400
400 < P

Calor
DN
(mm)
20
25
32
40

Fred
DN
(mm)
25
32
40
50

Els punts alts dels circuits estan proveïts d'un dispositiu de purga d'aire.
4.3.2.3.‐ Expansió i circuit tancat
Els circuits tancats d'aigua de la instal∙lació estan equipats amb un dispositiu d'expansió de tipus tancat, que
permet absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del fluid.
El disseny i el dimensionament dels sistemes d'expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en l'obra s'han
realitzat segons la norma UNE 100155.
4.3.2.4.‐ Dilatació, cop d'ariet, filtració
Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de la temperatura han sigut
compensades segons el procediment establert en la instrucció tècnica 1.3.4.2.6 Dilatació del RITE.
La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques d'alguns elements del circuit
es realitza conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.7 Cop d'ariet del RITE.
Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la instrucció tècnica 1.3.4.2.8
Filtració del RITE.
4.3.2.5.‐ Conductes d'aire
El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal∙lació, així com elements complementaris
(plènums, connexió d'unitats terminals, passadissos, tractament d'aigua, unitats terminals) s'ha realitzat conforme a la
instrucció tècnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE.
4.3.3.‐ Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 3.4.3.
Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es d'aplicació a la
instal∙lació tèrmica.
4.3.4.‐ Justificació del compliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 3.4.4.
Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels emissors de
calor, tenen una temperatura major que 60 °C.
Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una temperatura menor de 60
°C.
L'accessibilitat a la instal∙lació, la senyalització i l'amidament d'aquesta s'ha dissenyat conforme a la instrucció
tècnica 1.3.4.4 Seguretat d'utilització del RITE.

1.4.9

ECOEFICIENCIA

El projecte dona compliment als paràmetre d’Ecoeficiència del Decret 21/2006, tal i comes justifica a continuació:

JUSTIFICACIÓ DE L’ACOMPLIMENT DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES
PROJECTE EXECUTIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA TEIXONERA | FEBRER 2021 | FORGAS ARQUITECTES SLP

1.4.10 JUSTIFICACIÓ NÙMERO DE BANYS
El número de lavabos previstos a les plantes d’aules de l’edifici, respon directament al programa establert pels criteris
de disseny del Consorci d’Educació per una escola bressol de 2 línies (7grups). 115 alumnes i 18 treballadors.
Segon els criteris de centres docents, els lavabos de les aules no cal que estiguin separats per sexes.
Els número de lavabos previstos al programa de l’escola bressol és superior al mínim previst per les OME Art. 78 que
demana 1 lavabo per cada 10 treballadors i 1 inodor per cada 25 homes i un ‘altre per cada 15 dones.
La sala del espai familiar té un ús mixt. Com aula seria suficient un lavabo, i com espai públic ens demana tenir 2 lavabos
separats per sexes.
El projecte de l’escola compta amb 1 lavabo per aula (en un total de 6 lavabos per aula) més 2 lavabos generals (1 per
planta) 2 lavabos pels patis exteriors i 1 vestidors. A planta espai familiar comptem amb 2 lavabos.

1.4.11 JUSTIFICACIÓ DEL CUMPLIMENT DE LES OME
L’edifici compleix amb les condicions d’habitabilitat relatives a l’aplicació de la normativa definida per la Ordenances
metropolitanes d’edificació.
Segon el uso de l’edifici tenim de donar resposta a la Secció 5a Hotels, apartaments i altres usos.
Ventilació
- Els buits de ventilació tindran una superfície mínima de 1/8 de la superfície en planta i com a mínim 1,75m2
per cuina, menjador i despatxos de mes de 14m2, 1,25m2 per despatx de menys de 14m2.
- Els banys i lavabos comptaran amb ventilació per conducte o sistemes de ventilació forçada per mitjans
mecànics que garanteixen un cabal mínim d’extracció de 30 m3/h.
Aïllament tèrmic i acústic
- Els tancaments de façanes i mitgeres donen compliment el CTE que es mes restrictiu que el definit per les
OME
Escales
- Els graons de les escales donen compliment el CTE que es mes restrictiu que el definit per les OME.
- L’ample mínim de l’escales dona compliment el CTE que es mes restrictiu que el definit per les OME
- Les escales tindran il·luminació lateral directa en l’espai de cada planta mitjançant obertures d’1,25m2 de
superfície mínima.
Baranes
- Les finestres o buits que pressuposin perill de caiguda donen compliment el CTE que es mes restrictiu que el
definit per les OME
Banys
- El numero mínim de banys es justifica a l’apartat anterior 1.4.10
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5.

FITXES AMB DADES GENERALS DEL PROJECTE
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