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DOCUMENT 01: MEMÒRIA 

1 DADES GENERALS 

1.1 DADES DEL PETICIONARI 

 Nom peticionari: Ajuntament Sant Joan Despí 

 Adreça: Camí del Mig, 9, 08970 

 Població: Sant Joan Despí 

1.2 TÈCNIC REDACTOR 

Tècnic redactor: Loren Carreras Vinent 

Titulació:   Enginyer Industrial 

Col. núm. :   19.124 (COEIC) 

Raó social:  TDI Enginyers S.L.P 

NIF:   B-65724189 

Adreça:   c/ de les Jonqueres, núm. 18, 5è B 

Població:  Barcelona 

Codi postal:  08003 

En representació de TDI Enginyers S.L.P. 

Correu electrònic per a notificacions: jsegui@tdienginyers.com; lcarreras@tdienginyers.com 

2 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

L’immoble al que fa referència aquest projecte es troba al següent emplaçament: 

 Tipus de via: Carrer 

 Nom de la via i número: Tambor del Bruc, 2. 

 Població: Sant Joan Despí 

 Codi postal: 08970 

 Província: Barcelona 

L’edifici objecte d’estudi és un edifici aïllat ubicat entre el carrer Tambor del Bruc i de Pau 

Casals. L’edifici consta d’una única planta de forma rectangular amb una superfície construïda 
de 987 m2, formada per dos blocs amb un desnivell de dos metres entre ells. L’accés és dóna 

pel carrer del Tambor del Bruc. 

L’ús de l’edifici és docent, destinat a jardí d’infància. Disposa de 8 aules, una per nadons de 0-1 
anys, 3 per nens de 1-2 anys i quatre per nens de 2-3 anys. A banda de les aules el recinte 

disposa de cuina, menjador, banys, diversos magatzems i sales tècniques, sala polivalent i un 
despatx. 
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2.1.1 QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS 

 

Recinte Sup. Útil [m2] 

AULA 1 
30,9 

DORM. AULA 1 11,3 

BANY AULA 1 12,4 

AULA 2 32,9 

DORM. AULA 2 14,2 

BANY AULA 2 11,3 

AULA 3 35,3 

DORM. AULA 3 14,1 

BANY AULA 3 10 

AULA 4 35,4 

DORM. AULA 4 14,1 

BANY AULA 4 9,7 

AULA 5 54,5 

DORM. AULA 5 1,9 

BANY AULA 5 9 

AULA 6 54,7 

DORM. AULA 6 1,9 

BANY AULA 6 8,8 

AULA 7 54,5 

DORM. AULA 7 1,8 

BANY AULA 7 9 

AULA 8 54,7 

DORM. AULA 8 1,9 

BANY AULA 8 9,1 

VESTÍBUL 73,1 

CIRCULACIÓ 1 46,4 

CIRCULACIÓ 2 46,8 

SALA POLIVALENT 18,5 

DIRECCIÓ 6,7 
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Recinte Sup. Útil [m2] 

CUINA 35,3 

MENJADOR 21,9 

BANY 1 25,6 

BANY 2 5,8 

BANY 3 6,1 

BUGADERIA 13,5 

CIRCULACIÓ 3 3,9 

SALA INSTAL·LACIONS 5,6 

MAGATZEM 1/NETEJA 8,5 

MAGATZEM 2 5,5 

MAGATZEM 3 11,5 

MAGATZEM 4 5,8 

MAGATZEM 5 6,1 

MAGATZEM 6 12,4 

MAGATZEM COTXETS 13,5 

 

3 NECESSITATS A SATISFER 

L’objecte del projecte pretén satisfer les necessitats de climatització, ventilació i filtració d’aire 

de les aules i dormitoris de les escoles bressol de titularitat municipal. 

El reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE), en la seva darrera revisió consolidada 

de novembre de l’any 2107, estableix una sèrie de condicionants, requeriments i obligacions per 

a les escoles bressol. Actualment les escoles bressol de Sant Joan Despí de titularitat municipal 
no disposen d’aquests requeriments. 

Per tal d’adequar a la normativa, i establir correctament els condicionants tècnics i de seguretat 
que ha de complir la nova instal·lació, es redacta el present projecte tècnic, a encàrrec dels 

serveis tècnics municipals. 

Gràcies a la implementació de les noves instal·lacions de climatització es donarà compliment als 

requisits de la normativa sectorial específica, i s’augmentarà la confortabilitat i salubritat d’uns 

equipaments en què els detalls són molt importants, tenint en compte els tipus d’usuaris dels 
equipaments objecte del contracte (infants de 0 a 3 anys). 

4 ANTECEDENTS. DESCRIPCIÓ DE LA FEINA EN CONJUNT 

El present projecte consisteix en l’estudi i projecte executiu de la instal·lació de climatització per 
a la seva posterior incorporació al centre docent Escola Bressol Municipal el Timbal, ubicada al 

carrer Tambor del Bruc de Sant Joan Despí. 

Actualment, el centre tan sols disposa d’una sèrie d’unitats interiors controlades per diferents 

unitats exteriors. Aquestes unitats es troben a passadís, sala polivalent i despatx, fet que 

provoca, que durant els mesos de més temperatura, les condicions a l’interior de les aules no 
sigui confortable.  

Es preveu la incorporació d’un sistema VRF de control centralitzat a tot al centre conformat per 
dues unitats exteriors, cada una d’elles controlant una part de l’edifici. Les unitats interiors a 
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instal·lar seran de tipus casset i de paret. Es retiraran les tres unitats murals existents però 
mantenint les unitats de casset existents ubicades al passadís, que aniran controlades per les 

unitats exteriors existents pertinents. Les actuacions, en major o menor mesura, afectaran a 
tots els espais de l’edifici. 

El projecte no preveu la incorporació de la instal·lació de ventilació donades les condicions de 

l’obra que es desitja executar. La incorporació d’aquesta instal·lació implicaria unes afectacions 
majors al centre, en part, degut a que els passos d’instal·lacions a realitzar serien més grans, i 

un temps d’execució més elevat del qual no es disposa, ja que l’execució del present projecte 
ha de ser el més breu possible donat que el centre nomes roman tancant unes poques 

setmanes durant l’estiu. 

5 OBJECTE I CONTINGUT DEL PROJECTE TÈCNIC 

L’objecte d’aquest projecte doncs, és establir els condicionants tècnics i de seguretat que ha de 

complir la nova instal·lació de climatització de l’escola bressol municipal el Timbal i descriure 

detalladament tots els elements que la composen, així com la seva ubicació, dimensions i les 
normes que ha de complir. Tot fet amb la finalitat de garantir que les instal·lacions que es 

preveuen en aquest projecte compleixin amb tota la normativa vigent en la matèria, i que 
s’executen d’acord amb la lògica de funcionament i sistema global d’instal·lacions de l’edifici, i 

que per tant, seran completament compatibles amb les mateixes. 

El projecte està composat pels següents documents: 

 Memòria: Aquest primer document descriu les instal·lacions, els sistemes i els equips 

projectats; especifica les bases de càlcul i paràmetres de partida adoptats i defineix la 

metodologia de càlcul.  

 Annexos: L’apartat d’annexos inclou la memòria d’electricitat, bases de càlcul de les 

diferents instal·lacions i càlculs justificatius, l’Estudi de Seguretat i Salut, el pla de 

treballs, el programa de manteniment, el control de qualitat i les fitxes tècniques dels 
diferents equips instal·lats. 

 Documentació gràfica: Plànols indicatius del recorregut de les instal·lacions, 

comprenent plànols de les diferents plantes, esquemes de principi i detalls constructius. 

 Plec de prescripcions tècniques: Indica les especificacions tècniques dels diferents 

elements de la instal·lació, comprenent les característiques pròpies dels diferents equips 
i la seva correcta forma de muntatge.  

 Pressupost: Inclou l’estat d’amidaments on es detallen el nombre d’unitats de cada 

partida. El pressupost inclou els preus unitaris i la mà d’obra i valora el cost de 
l’execució de la instal·lació d’acord al banc de preus BEDEC 2017 publicat per l’ITEC. 

6 NORMES I REFERÈNCIES 

En aquest apartat es fa una relació de tots els documents que s’han utilitzat per a la redacció 
d’aquest projecte. 

6.1 DISPOSICIONS LEGALS I NORMES APLICADES 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 

Secció HS4 “Subministrament d’aigua” del Document Bàsic “Salubritat”. 

 Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals 

i d’ecoeficiència en el edificis. 

 Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora. 

 R.I.T.E. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (Real Decret 1027/2007, 

de 20 de juliol de 2007). 

 Actualització del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis segons el Real 

Decret 238/2013, de 5 d’abril de 2013. 
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 Decret 19/1997, de 4 de febrer, Reglament de sorolls i vibracions. 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, Reglament electrotècnic de baixa tensió i 

instruccions tècniques complementàries. 

 Decret 883/1975, Llei de protecció de l’ambient atmosfèric. 

 Decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions 

higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol pel que s’estableixen les condicions 

higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi. 

 UNE 100030:2005: Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de 

legionel·la en instal·lacions.  

 Ordenança general d’higiene i seguretat en el treball (O.M.T. de 9 de març de 1971 del 

Ministeri de Treball). 

 Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, Reglament tècnic de distribució i utilització de 

combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 A 11. 

 UNE 60601: 1993 Instal·lació de calderes a gas per a calefacció i/o aigua calenta de 

potencia útil superior a 70 kW.  

 Altres normes UNE referenciades en la reglamentació d’obligat compliment. 

Tots els equips materials i components de les instal·lacions objecte d’aquest projecte compliran 
les disposicions particulars que els hi siguin d’aplicació. 

6.2 PROGRAMARI DE CÀLCUL 

Per a la realització dels càlculs necessaris s’ha utilitzat el programa de càlcul CYPECAD MEP, 
diversos fulls de càlcul tipus Excel dissenyats a mida per a les necessitats específiques d’aquest 

tipus d’instal·lacions, i el software específic proporcionat pels fabricants dels equips.  

7 ACTUACIONS A REALITZAR 

Les actuacions a realitzar tindran un impacte moderat sobre el funcionament normal del centre. 

Aquestes s’hauran de pactar i planificar amb el gestor del centre, amb el vist i plau de la 
Direcció Facultativa. Per tal de que l’impacte al centre sigui el mínim possible, les obres es 

realitzaran durant les setmanes d’estiu en les quals el centre roman tancat segons es decideixi 

amb el gestor del centre i la Direcció Facultativa. 

S’avisarà amb anterioritat suficient (2 setmanes) a la Direcció Facultativa i al gestor de l’escola 

de la data prevista de trasllat de la maquinària al centre. El contractista s’encarregarà de 
realitzar els desmunts necessaris i deixar l’estructura de suport preparada per a muntar-hi a 

sobre els equips. Les unitats exteriors ubicades a la coberta s’haurà de col·locar a coberta amb 
una grua. Arribat el moment, la Direcció Facultativa donarà les indicacions necessàries per a 

poder realitzar correctament l’entrada de les màquines. A partir d’aquí començaran les feines 

d’instal·lació d’unitats interiors, de connexió i posada en funcionament dels equips, incloent la 
xarxa de canonades frigorífiques associada, l’ampliació de la instal·lació elèctrica necessària i la 

instal·lació de control de les unitats de climatització. 

Les tasques que es preveuen són: 

 Retirada de les unitats interiors murals i exteriors existents i instal·lació de canonades 

frigorífiques. 

 Desmunt de fals sostre modular de plaques de 120x60cm de fusta i acopi per a 

posterior recol·locació un cop finalitzades totes les tasques. 

 Replanteig del recorregut de les instal·lacions de climatització del fals sostre. 

 Instal·lació de les dues noves unitats exteriors de climatització a coberta. 
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 Instal·lació de noves unitats interiors i de xarxa de canonades frigorífiques associada. 

 Adaptació de la instal·lació elèctrica a la nova configuració del centre. Col·locació de 

subquadre elèctric de protecció i comandament de climatització. 

 Configuració de la instal·lació de control dels nous equips de climatització. 

 Recol·locació de plaques del fals sostre modular substituint les malmeses. Reparació, 

pintat i acabats en general dels punts malmesos durant les actuacions realitzades. 

8 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

8.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

La nova instal·lació de climatització consistirà en un sistema de volum de refrigerant variable 

(VRF) de control centralitzat a tot al centre conformat per dues unitats exteriors, cada una 

d’elles donant servei a un bloc de l’edifici. Les unitats interiors a instal·lar seran de tipus casset i 
murals. Es retiraran les tres unitats murals existents però mantenint les unitats de casset 

existents ubicades al passadís, que aniran controlades per les unitats exteriors existents 
pertinents. La ubicació de les diverses unitats interiors necessàries per climatitzar els diferents 

espais es pot veure a la documentació gràfica. 

Les unitats exteriors estaran ubicades a la planta coberta de l’edifici. 

8.2 NORMES I REFERÈNCIES 

Les instal·lacions tèrmiques compliran amb la totalitat de la normativa d’aplicació. 
Concretament: 

 R.D. 1027/2007 de 20 de juliol de 2007, Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els 

edificis (RITE) i instruccions tècniques complementàries. 

 Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE1 ‘Limitació de la demanda energètica’. 

 Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE2 ‘Rendiment de les instal·lacions 

tèrmiques’. 

 Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HR ‘Protecció en front el soroll’. 

 Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HS3 ‘Qualitat de l’aire interior’. 

 R.D. 842/2002, de 2 d’agost, Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions 

tècniques complementàries (REBT). 

 R.D. 1367/2007 de 19 d’octubre per el que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, contra el soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i 
emissions acústiques. 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries 

per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

 Instrucció 04/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les 

instal·lacions tèrmiques en els edificis  Catalunya. 

 Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models 

normalitzats d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques 

en els edificis. 

 Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei 

provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
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 Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els 

requisits de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 
21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

8.3 REQUISITS DE DISSENY 

8.3.1 COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ DELS TANCAMENTS DE L’EDIFICI 

Els tancaments s’han definit segons la documentació aportada. El fet de no conèixer en detall 

l’envolvent de l’edifici en alguns punts per falta de dades provoca que els valors de 
transmitància utilitzat pels càlculs de les càrregues tèrmiques siguin aproximats.  La construcció 

de l’edifici data d’abans de l’entrada en vigor del Codi tècnic de la edificació. 

Els valors de transmitància de tancaments considerats, amb els quals s’han realitzat els càlculs 
de càrrega tèrmica són: 

 Solera       0,40 W/m²K. 

 Mur contacte amb el terreny   0,88 W/m²K. 

 Façana      0,58 W/m²K 

 Coberta      0,38 W/m²K. 

 Teulada      1,95 W/m²K. 

 Envà 14,5 cm     1,26 W/m²K. 

 Envà 10cm     1,56 W/m²K. 

 Envà 7cm     2,48 W/m²K. 

 Fusteria      5,70 W/m²K. 

 Vidres      3,30 W/m²K. 

8.3.2 CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL 

Els paràmetres exteriors pel càlcul de les càrregues tèrmiques són els següents: 

 Emplaçament: BARCELONA 

 Latitud (graus): 41.28 graus 

 Altitud sobre el nivell del mar: 9 m 

 Percentil per a estiu: 5.0 % 

 Temperatura seca estiu: 32.00 °C 

 Temperatura humida estiu: 26.90 °C 

 Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C 

 Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C 

 Percentil per a hivern: 97.5 % 

 Temperatura seca a l'hivern: 0.10 °C 

 Humitat relativa a l'hivern: 90 % 

 Velocitat del vent: 4 m/s 

 Temperatura del terreny: 7.80 °C 

 Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 

 Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 

 Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 
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 Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 

 Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 % 

 Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 % 

 Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 

 Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 

8.3.3 CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL 

D’acord amb la IT. 1.1.4 del RITE actualitzat segons el Reial Decret 238/2013 de 5 d’Abril, les 

condicions operatives interiors  per al càlcul seran les següents: 

 Temperatura estiu: 24.0 ºC 

 Humitat relativa estiu: 50.0% 

 Temperatura hivern: 21.0 ºC 

 Humitat relativa hivern: 30.0% 

8.4 SISTEMA CLIMATITZACIÓ VOLUM REFRIGERANT VARIABLE (VRF) 

8.4.1 DESCRIPCIÓ 

L’edifici disposarà d’un sistema VRF, amb dues unitats exteriors i les diferents unitats interiors 

de tipus cassets i de paret. Les unitats de tipus casset s’instal·laran a les diferents aules i els 
murals al vestíbul i sala polivalent. Cada una de les unitats exteriors donarà servei a un dels 

blocs de l’edifici tal i com es mostra a la documentació gràfica. 

La marca de les unitats exteriors i interiors serà CARRIER. 

8.4.2 UNITATS EXTERIORS 

A continuació es detallen les característiques de les unitats exteriors i s’indica la planta on 
donen servei a les diferents unitats exteriors: 

Planta Id Marca i model Potencia 
tèrmica fred 

Potencia 
tèrmica 
calor 

Nivell 
Sonor 

Potencia 
elèctrica 
Fred/Calor 

EER/COP 

   [kW] [kW] dB (A) [kW]  

Coberta e01 CARRIER -
38VT012168HTEE 

33,5 37,5 61 10,5/10,2 3,19/6,68 

Coberta e02 CARRIER  
38VT014168HTEE 

40,0 45,0 62 12,0/11,8 3,08/3,81 

8.4.3 UNITATS INTERIORS 

Les unitats interiors a instal·lar són de tipus casset o mural depenent de la zona a la que donen 

servei. A continuació es presenta el resum del model i tipus de cada unitat interior i una taula 
resum que indica quin model a instal·lar en cada espai de l’edifici: 
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Planta Id Marca i model Potencia 
tèrmica 
fred 

Potencia 
tèrmica 
calor 

Nivell 
Sonor 

Potencia 
elèctrica 
Fred/Calor 

   [kW] [kW] dB (A) [kW] 

Baixa i01 CARRIER - 
40VU005C-6S-JEE 

1,7 1,9 35 0,034 

Baixa i02 CARRIER  - 
40VU012C-4S-JEE 

3,6 4,0 37 0,038 

Baixa i03 CARRIER  - 
40VU015C-4S-JEE 

4,5 5,0 40 0,041 

Baixa i04 CARRIER  - 
40VU018C-4S-JEE 

5,6 6,3 44 0,052 

Baixa i05 CARRIER  - 
40VK018S-3S-TEE 

5,6 6,3 41 0,043 
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AULA 1 40VU018C-4S-JEE Casset 5,60 6,30 762,00 1,00 5,60 6,30 762,00

DORM. AULA 1 40VU005C-6S-JEE Casset 1,70 1,90 486,00 1,00 1,70 1,90 486,00

BANY AULA 1 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AULA 2 40VU012C-4S-JEE Casset 3,60 4,00 594,00 2,00 7,20 8,00 1188,00

DORM. AULA 2 40VU005C-6S-JEE Casset 1,70 1,90 486,00 1,00 1,70 1,90 486,00

BANY AULA 2 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AULA 3 40VU015C-4S-JEE Casset 4,50 5,00 660,00 1,00 4,50 5,00 660,00

DORM. AULA 3 40VU005C-6S-JEE Casset 1,70 1,90 486,00 1,00 1,70 1,90 486,00

BANY AULA 3 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AULA 4 40VU015C-4S-JEE Casset 4,50 5,00 660,00 1,00 4,50 5,00 660,00

DORM. AULA 4 40VU005C-6S-JEE Casset 1,70 1,90 486,00 1,00 1,70 1,90 486,00

BANY AULA 4 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AULA 5 40VU018C-4S-JEE Casset 5,60 6,30 762,00 2,00 11,20 12,60 1524,00

DORM. AULA 5 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BANY AULA 5 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AULA 6 40VU018C-4S-JEE Casset 5,60 6,30 762,00 2,00 11,20 12,60 1524,00

DORM. AULA 6 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BANY AULA 6 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AULA 7 40VU012C-4S-JEE Casset 3,60 4,00 594,00 2,00 7,20 8,00 1188,00

DORM. AULA 7 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BANY AULA 7 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AULA 8 40VU012C-4S-JEE Casset 3,60 4,00 594,00 2,00 7,20 8,00 1188,00

DORM. AULA 8 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BANY AULA 8 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VESTÍBUL 40VK018S-3S-TEE Split paret 5,60 6,30 840,00 2,00 11,20 12,60 1680,00

CIRCULACIÓ 1 // // 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

CIRCULACIÓ 2 // // 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00

SALA POLIVALENT 40VK018S-3S-TEE Split paret 5,60 6,30 840,00 1,00 5,60 6,30 840,00

DIRECCIÓ 40VU005C-6S-JEE Casset 1,70 1,90 486,00 1,00 1,70 1,90 486,00

CUINA // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MENJADOR // // 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

BANY 1 // // 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

BANY 2 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BANY 3 // // 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

BUGADERIA // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CIRCULACIÓ 3 // // 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

SALA INSTAL·LACIONS // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAGATZEM 1/NETEJA // // 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

MAGATZEM 2 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAGATZEM 3 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAGATZEM 4 // // 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

MAGATZEM 5 // // 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MAGATZEM 6 // // 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

PLANTA BAIXA

DESCRIPCIÓ DEL RECINTE

Cabal 

Impulsió 

[m³/h]

Cabal 

[m³/h]

P.Fred 

[KW]

P.Calor 

[KW]

Uts. 

Equips

P.Fred 

[KW]

P.Calor 

[KW]Model Tipus
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8.4.4 CANONADES FRIGORÍFIQUES 

Les canonades frigorífiques de la instal·lació seran de coure, segons norma UNE-EN 12735-1, i 

aniran degudament aïllades segons la taula 1.2.4.2.5 de la IT 1.2.4.2.1.2 del RITE. 

Diàmetre 

exterior (mm) 

Interior 

d’edificis 
(mm) 

Exterior 

d’edificis 
(mm) 

D≤13 10 15 

13<D<26 15 20 

26<D<35 20 25 

35<D90 30 40 

D≥90 40 50 

Si el recorregut de la canonada és superior a 25m, s’haurà d’augmentar aquests espessors a 
l’espessor comercial immediatament superior, amb un augment en cap cas inferior a 5 mm. 

8.4.5 ESQUEMA SISTEMA 1 
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8.4.6 ESQUEMA SISTEMA 2 

 

 

8.5 ELEMENTS TERMINALS 

La instal·lació de clima no disposa d’elements terminals ja que aquesta es realitza a través 

d’unitats interiors de tipus casset o murals. 

8.6 ESTRUCTURA SUPORT MAQUINÀRIA 

Pel suport de les dues unitats exteriors de climatització ubicades a la coberta es  preveu la 

construcció d’una solera de 15cm de gruix de formigó HA-25/P/20/IIa i armadura d’acer de 
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades ME 15x15 cm 

9 INSTAL·LACIÓ DE CONTROL 

La instal·lació de control de la nova instal·lació de climatització consistirà en el control individual 
de les unitats interiors a través de comandaments a distancia cablejats. A part, s’instal·larà un 

comandament de control centralitzat amb analitzador de dades amb capacitat per controlar 
totes les unitats que conformaran la instal·lació. 

Els comandaments individuals seran model 40VCW534SJEE de la marca CARRIER, amb les 
següents característiques: 

 Compatible amb una sola unitat interior o, simultàneament, amb un grup de fins a 8 

unitats interiors. 

 Pantalla LCD 

 Temporitzador setmanal 

 Pantalla de temperatura ambient sempre disponible 

 Sensor de temperatura inclòs 

 Accés al model y número de serie de la unitat interior 

 Alimentació de reforç integrada. 

El control centralitzat serà el model  40VCC521SJEE marca CARRIER amb les següents 
característiques: 

 Control fins a 128 unitats interiors 

 Possibilitat de crear fins 64 grups de unitats interiors 

 ON/OFF 
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 Selecció de mode 

 Velocitat de ventilador 

 Posició del deflector 

 Mode baix consum 

 Indicació de codis d'error 

 Temporitzador de calendari setmanal ON/OFF 

 Navegador web 

 Analitzador de dades 

9.1 ESQUEMA DE CONTROL SISTEMA 1 

 

9.2 ESQUEMA DE CONTROL SISTEMA 2 
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DOCUMENT 02: ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

ANNEX 1 INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

1.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

No es preveuen modificacions importants a la configuració actual del centre, tan sols les 

ampliacions necessàries degudes a la instal·lació del nou subquadre de protecció de 
climatització. Aquest anirà ubicat al costat del quadre general de distribució i protecció del 

centre. 

1.2 NORMATIVA 

Les instal·lacions elèctriques compliran amb la totalitat de la normativa d’aplicació. 

Concretament: 

 Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT 2002) publicat en el BOE 18/11/02.  

 Instruccions tècniques complementaries (ITC) del REBT 2002 publicades en el 

suplement del BOE núm. 224 del 18/11/02. 

 Normes UNE referenciades en el REBT 2002. 

 Real Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació: 

Secció HE3 “Eficiència Energètica de les instal·lacions d’Enllumenat” del Document Bàsic 

“Estalvi d’energia”. 

 Real Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació: 

Secció HE5 “Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica” del Document Bàsic 

“Estalvi d’energia”. 

 Real Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació: 

Secció SU4 “Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada” del Document 

Bàsic “Seguretat d’utilització”. 

 UNE 12464.1 “Norma Europea sobre la il·luminació per a interiors”. 

 Guia tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscs relatius a la utilització de llocs de 

feina, que adopta la norma EN 12464 i ha estat elaborada en virtut del disposat a 
l’article 5 del Real Decret 486/1997, de 14 d’abril, que desenvolupen la Llei 31/1995, de 

8 de  novembre, de Prevenció de Riscs Laborals 

 RAEE “Real Decret sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus”. 

 RoHS Directiva 2002/95 CE sobre “Restriccions a la utilització de determinades 

substàncies perilloses per aparells elèctrics i electrònics”. 

1.3 NORMALITZACIÓ DE TENSIONS 

Les tensions emprades en la instal·lació són: 

 Subministrament trifàsic :   400 V 

 Subministrament monofàsic :   230 V 

 Tensió de seguretat :    24 V 

La freqüència en tots els casos serà de 50 Hz. 

1.4 PREVISIÓ AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA 

La potencia contractada actual dels tres períodes és de P1-14kW, P2-15kW i P3-32kW 
respectivament. 

Donades les dades aportades per l’ajuntament de Sant Joan Despí dels maxímetres de l’escola 
bressol el timbal, i considerant la potència addicional de 27 kW que comportarà la nova 
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instal·lació de climatització, proposem que es realitzi una ampliació de potència per tal d’evitar 
el pagament d’excedents de potencia consumida. Recomanem ampliar la potència contractada a 

55kW en cadascun dels tres períodes. D’acord amb les dades facilitades per l’ajuntament el 
centre tenia contractats 55 KW en el P3 durant el primer trimestre de l’any 2017. 

 

 

 

Durant la fase d’obres s’estudiarà la necessitat real d’ampliar la potència de contractació per 

cobrir l’increment que suposa la instal·lació de climatització i s’establirà el nou valor de potència 

a contractar. 

1.5 INSTAL·LACIÓ INTERIOR O RECEPTORA 

La instal·lació interior o receptora és la que comença a partir del dispositiu general de 

comandament i control. 

Les tipologies de instal·lació seran les especificades en la taula 1 i taula 2 de la instrucció ITC-

BT-20. 

La instal·lació es realitzarà amb conductors multipolars sota tub, i conductors unipolars sota 

tub. 

Els conductors unipolars utilitzats seran lliure d’halògens, no propagadors de flama, de baixa 
emissió de fums i d’opacitat reduïda, de denominació TOXFREE ES07Z1-K. 

Els conductors multipolars utilitzats seran del tipus lliure d’halògens, no propagadors de flama, 
de baixa emissió de fums i d’opacitat reduïda, de denominació TOXFREE RZ1-K. 
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La topologia de instal·lació de l’edifici és radial, des de el quadre general de distribució (Q.G.D.) 
s’alimenten la resta de quadres secundaris (Q.S.) i a l’hora, aquests alimenten els circuits de les 

zones que afecten. 

Les característiques de la instal·lació segueixen l’especificat en la norma UNE 20.460-3. 

Tots els receptors de la instal·lació es podran connectar i desconnectar en càrrega. 

1.6 QUADRES ELÈCTRICS 

La configuració del nou quadre elèctric es realitzarà segons esquemes unifilars de la 

documentació gràfica. Aquest inclourà armari, parament, barres de coure, portes de vidre, 

pany, bornes, cablejat, connexionat, suports o bancada de subjecció, espai de reserva per 
possibles ampliacions i tots els elements necessaris per a deixar el quadre en funcionament. 

S’adaptaran i incorporaran les proteccions necessàries al quadre general de distribució segons 
la nova configuració del centre. 

Cada maniobra anirà identificada amb rètol permanent en la part frontal del quadre. 

Cada equip es protegirà amb un interruptor magnetotèrmic i s’alimentarà directament des del 

quadre elèctric amb mànegues elèctriques, que es canalitzaran sota tub fixat a les parets o 

sostre. 

1.7 TUBS I CANALS PROTECTORES 

Els tubs tindran les característiques i diàmetre especificat en la taula 2, per tubs superficials, 

taula 4 per tubs encastats, taula 6 per tubs aeris i taula 9, per a tubs enterrats, de la instrucció 
BT-21. 

Les canals seguiran les normes UNE-EN 50.085. 

Les canals amb conducció elèctrica (canals i safates metàl·liques) es connectaran a terra i la 

seva continuïtat elèctrica s’assegurarà. 

1.8 CONDUCTORS 

1.8.1 GENERALITATS 

Els conductors emprats en la instal·lació interior seran de coure aïllats. 

Els conductors de protecció tindran un mínim de secció de 2,5 mm2 si els conductors de 
protecció no formen part de la canalització d’alimentació i tenen protecció mecànica o 4 mm2 si 

no tenen protecció mecànica. 

Per a seccions dels conductors polars inferiors a 16 mm2, el conductor de protecció tindrà la 

mateixa secció que el conductor polar. Per a seccions entre 16 mm2 i 35 mm2 la secció del 
conductor de protecció es pot reduir a 16 mm2, i per a seccions, dels conductors polars, 

superiors a 35 mm2 la secció del conductor de protecció es pot reduir a la meitat de la secció 

del conductor polar. 

Els conductors unipolars utilitzats seran del tipus lliure d’halògens, no propagadors de flama, de 

baixa emissió de fums i d’opacitat reduïda, de denominació TOXFREE ES07Z1-K. 

Els conductors multipolars utilitzats seran del tipus lliure d’halògens, no propagadors de flama, 

de baixa emissió de fums i d’opacitat reduïda, de denominació TOXFREE RZ1-K. 

Tot el cablejat inclosos els trams que discorren per safata, s’instal·larà sota tub fins als punts de 
consum. 

1.8.2 CAIGUDES DE TENSIÓ 

La secció dels conductors s’ha determinat per que des de l’origen de la instal·lació interior fins 

al punt més llunyà de la instal·lació, la caiguda de tensió sigui com a màxim: 

 3% Per receptors de il·luminació. 
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 5% Per la resta de receptors. 

En l’annex de càlcul es justifiquen les caigudes de tensió obtingudes segons les potències de 
càlcul i factors de simultaneïtat emprats. 

1.8.3 INTENSITATS MÀXIMES ADMISIBLES 

Les intensitats màximes permeses en els conductors de la instal·lació interior o receptora es 
regiran segons la norma UNE 20.460-5-523. 

Per al càlcul de seccions s’ha seguit l’esmentada norma, i el seu resum del reglament de baixa 
tensió, la taula 1 de la instrucció BT-19. 

Els conductors es protegiran amb interruptors automàtics magnetotèrmics de intensitat nominal 
inferior a la intensitat màxima admissible del conductor. 

En l’annex de càlcul es justifiquen les seccions seleccionades en funció de la intensitat de càlcul, 

el tipus de conductor i el tipus de instal·lació. 

1.9 PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS 

Tots els circuits de la instal·lació estaran protegits contra sobreintensitats. Els dispositius per 

protegir la instal·lació seguiran les prescripcions de la norma UNE 20.460 -4-43. 

Els dispositius emprats seran els interruptors automàtics magnetotèrmics. Aquests tindran 

detecció sobre tots els pols (inclòs el neutre) i seran de tall omnipolar. 

Els dispositius magnetotèrmics es dimensionen en funció de la càrrega del circuit, i de la 

naturalesa d’aquest. 

En l’annex de càlculs es troben justificats els valors de intensitat nominal i tipus d’interruptor 

automàtic. 

1.10 PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS 

Segons el Vademècum de Fecsa Endesa en l’apartat de quadres de comandament i protecció 

especifica que les proteccions contra sobretensions permanents tenen caràcter obligatori. 

L’edifici disposarà d’un dispositiu destinat a la protecció contra sobretensions permanents, tal i 
com s’observa a l’esquema unifilar. 

No es preveu risc de sobretensions transitòries, pel que no s’adoptaran mesures addicionals. 

1.11 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 

La protecció contra contactes directes es realitza mitjançant l’aïllament de les parts actives, per 

mitja d’obstacles físics, o per allunyament, segons l’especificat en el punt 3 de la instrucció BT-
24. 

1.12 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES 

Les mesures de protecció contra contactes indirectes són les assenyalades en la instrucció BT-
24, i compliran el indicat en la norma UNE 20.460 part 4-41 i part 4-47. 

El sistema de protecció contra contactes indirectes utilitzat és el tall automàtic de l’alimentació 
en cas d’aparició d’una fallada.  

Això es realitza mitjançant els interruptors diferencials. 

La sensibilitat d’aquests serà la necessària per que en cas de fallada la tensió de contacte sigui 
inferior a 50V o 24V en locals humits o mullats. 

Concretament es complirà la següent desigualtat:  

Ra x Ia < U 

On : 



Projecte executiu de climatització Escola Bressol Municipal el Timbal,  

Situada al carrer del tambor del bruc, 2, Sant Joan Despí. 

 

Ref. Projecte:18102 6  

Ra : resistència total a terra (resistència del terra més la dels conductors de protecció 
fins al punt de contacte). 

Ia : Intensitat nominal (sensibilitat) del interruptor diferencial. 

U : Tensió seguretat (24V segons cas). 

Es podran utilitzar interruptors diferencials del tipus S (selectius) però sempre amb un retard 

màxim de 1s. 
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ANNEX 2 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

A continuació es presenten els resultats dels càlculs justificatius de les diferents instal·lacions. 

2.1 CÀLCULS DE CÀRREGA TÈRMICA 

El procediment de càlcul de les càrregues tèrmiques varia segons l’època de l’any. Per tant, 
s’haurà de diferenciar entre càrrega tèrmica de refrigeració i càrrega tèrmica de calefacció. 

2.1.1 CÀLCUL DE LA CÀRREGA TÈRMICA DE REFRIGERACIÓ. 

La càrrega tèrmica de refrigeració serà la suma de la càrrega latent i la càrrega sensible. La 
càrrega sensible és el calor que entra com a conseqüència de la diferencia de temperatures, i la 

càrrega latent és el calor que entra com a diferència d’humitats. La càrrega sensible es la suma 
dels següents termes: 

 Calor degut a la radiació solar a través de finestres. 

 Calor degut a la radiació i transmissió a través de parets o sostres. 

 Calor degut a la transmissió (només transmissió) a través de parets i sostre no 

exteriors. 

 Calor degut a l’aire d’infiltracions. 

 Calor generat per les persones que ocupen el local. 

 Calor generat per màquines en l’interior del local. 

La càrrega latent és la suma dels següents termes: 

 Calor degut a l’aire d’infiltracions. 

 Calor generat per les persones que ocupen el local. 

En els següents apartats s’analitzarà i s’explicarà el procés de càlcul de cadascuna de les 

diferents aportacions de calor. 

1. Calor degut a la radiació a través de finestres, claraboies o lucernaris. 

Primer de tot, s’han de distingir el següents termes: 

 Radiació directa. És la que arriba procedent directament del sol. 

 Radiació difusa. És la que arriba des del cel en totes direccions, excepte la directa del 
sol. 

 Radiació global. És la suma de les dos anteriors. 

El guany de calor a través d’un vidre ordinari, depèn de la seva posició geogràfica (latitud), de 

l’instant considerat (hora, mes) i de l’orientació d’aquest vidre. 

El component de radiació directa origina guany de calor en l’espai climatitzat només quan la 

finestra és travessada per els rajos solars, mentre que el component de radiació difusa origina 
guany en qualsevol posició de la finestra en relació al sol. 

El vidre ordinari absorbeix una dèbil proporció de la radiació solar (del 5% al 6%) i reflexa o 

transmet la resta. La quantitat reflectida o refractada depèn de l’angle d’incidència, essent 
aquest el comprès entre la perpendicular a la superfície del vidre i els rajos del sol. Per petits 

angles de incidència es transmet de un 86% a un 87% i es reflexa d’un 8% a un 9%. Quan 
augmenta l’angle d’incidència augmenta també el calor reflectit i disminueix el transmès. El 

guany total per insolació compren el calor tramès més un 405, aproximadament del calor 

absorbit pel vidre. 

En la següent taula s’exposen les màximes aportacions solars a través d’un vidre senzill en 

kcal/h per m2 d’obertura. 
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Latitud Nord Mes 
Orientació 

N NE E SE S SO O NO Horz. 

40º 

Juny 

Juliol i maig 

Agost i abril 

Setembre. i març 

Octubre i febrer 

Novembre i gener 

Desembre 

46 

40 

29 

24 

19 

13 

13 

360 

344 

279 

157 

94 

32 

27 

439 

444 

439 

404 

330 

271 

233 

301 

339 

395 

439 

442 

423 

401 

146 

187 

276 

379 

439 

450 

447 

301 

339 

396 

439 

442 

423 

401 

439 

444 

439 

404 

330 

271 

233 

360 

344 

276 

157 

94 

32 

27 

642 

631 

580 

496 

349 

279 

230 

 

 

Màximes aportacions solars a través d’un vidre senzill en kcal/h per m2 d’obertura. 

Els valors de la taula 7.8.1.1 inclouen la radiació directa, la radiació difusa i la porció de calor 

absorbit pel vidre que penetra a l’ambient. No inclou la quantitat de calor que es transmet a 
través del vidre degut a la diferència de temperatures existents entre l’exterior i l’interior del 

mateix, ja que aquest càlcul s’inclourà en apartats posteriors. 

Existeixen vidres especials que absorbeixen una fracció més important de la radiació solar per 

les següents raons: 

 Perquè poden tenir un espessor major. 

 Perquè poden ser vidres tractats especialment per augmentar el seu coeficient 

d’absorció (vidres atèrmics o similars). 

Aquests vidres especials disminueixen els guanys per insolació directa, però els augmenten per 

convecció, ja que han absorbit major quantitat de calor. En general, tenen un coeficient de 
reflexió lleugerament més baix que el vidre ordinari, ja que absorbeixen una part del calor 

reflectit per la seva cara interna. S’aconsella la instal·lació de vidres especials en els paraments 
que sofreixin insolació directa. 

Finalment, per al càlcul del calor degut a la radiació a través de finestres utilitzarem l’expressió: 

 
fRSQSR ··

 (C.03) 

On: 

 Q és el calor degut a la radiació en kcal/h. 

 S és la superfície de la finestra en m2 

 R és el valor de la radiació solar unitària en kcal·h-1·m-2, extret de la taula 6.8. 

 f és el factor d’atenuació del vidre que depèn de: 

 el tipus de vidre 

 si té persiana 

 el color 

 si és interior o exterior 

 si el marc és metàl·lic. 

2. Calor degut a la radiació i transmissió a través de parets i sostres exteriors. 

Ara es definirà el mètode de càlcul per a determinar els guanys o pèrdues de calor sensible i 

latent a través de les parets externes o internes d’un edifici. Una de les dades més importants 

per a fer aquest càlcul serà el coeficient de transmissió tèrmica dels tancaments. La seva 
determinació està explicada en l’apartat 6.6.1 d’aquest capítol. 

Els guanys de calor per les parets exteriors (murs i sostres) es calcula a la hora de màxim flux 
tèrmic, i es deuen, no només a la diferència entre les temperatures de l’aire que banya les 

seves cares interiors i exteriors, sinó també al calor solar absorbit per les exteriors. La insolació 
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i la diferència de temperatura exterior i interior son essencialment variables en el transcurs del 
dia, pel que la intensitat de flux a través de l’estructura exterior és inestable. 

Per tant, s’ha recorregut al concepte empíric de “diferència equivalent de temperatura”, definida 
com la diferència entre les temperatures d’aire interior i exterior que resulta del flux calorífic 

total a través de l’estructura, originat per la radiació solar variable i la temperatura exterior. 

Aquesta diferència equivalent de temperatura a través de la estructura, ha de tenir en compte 
els diferents tipus de construcció, orientació i situació de l’edifici (latitud) i les condicions de 

projecte. Les dades de les mateixes han estat determinades per a les següents condicions: 

 Radiació solar corresponent a 40º de latitud Nord en el mes de juliol. 

 Variació tèrmica diària de 11ºC. 

 Diferència entre temperatura interior i temperatura exterior del projecte de 8ºC. 

 Coeficient d’absorció de murs i sostres de color clar igual a 0,50, de color mig igual a 

0,70 i de color obscur igual a 0,90. 

Així doncs, el flux de calor transmès pels murs exteriors serà: 

eMMSCME tSKQ  ··
 (C.04) 

On: 

 QSCME és el flux de calor transmès pel mur en kcal/h. 

 KM és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1. 

 S és la superfície considerada en m2. 

 te és la diferència equivalent de temperatura en ºC. 

Finalment, el flux de calor transmès pels sostres serà: 

eSSSCSE tSKQ  ··
 (C.05) 

On: 

 QSCSME és el flux de calor transmès pel sostre en kcal/h. 

 Ks és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1. 

 S és la superfície considerada en m2. 

 te és la diferència equivalent de temperatura en ºC. 

3. calor degut a la transmissió de calor a través de finestres, portes, claraboies i/o ponts tèrmics 
exteriors. 

Aquest càlcul és molt semblant al de l’apartat anterior. La diferència radica en què aquí només 
es té en compte el calor degut a la transmissió, per tant, no s’utilitzarà el valor de diferència 

equivalent de temperatura. Això és degut a que els guanys per radiació es calculen per separat, 

tal com s’ha explicat amb anterioritat.  

Així doncs el flux de calor transmès per aquests elements es calcula amb l’expressió: 

)·(· TLTESKQS 
 (C.06) 

On: 

 QS és el flux de calor transmès per la finestra, porta o claraboia en kcal/h. 

 K és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1. 

 S és la superfície considerada en m2. 

 TE és la temperatura exterior de projecte en ºC. 
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 TL és la temperatura interior del local en ºC. 

4. Calor degut a la transmissió de calor a través de parets, sostres, terres, vidres, portes i ponts 
tèrmics interiors. 

El flux tèrmic a través de la construcció interior, s’origina per la diferència de temperatura de 
l’aire a cada banda de la estructura. Aquest valor és substancialment constant i, per lo tant, el 

flux tèrmic es pot determina amb l’equació corresponent a l’estat estacionari, utilitzant les 

temperatures reals existents a ambdues bandes. Es calcula amb la següent expressió: 

 
)·(· TLTLCSKQS 
 (C.07) 

On: 

 QS és el flux de calor transmès per la paret, terra, sostre, vidre, porta i/o pont tèrmic 

interior en kcal/h. 

 K és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1. 

 S és la superfície considerada en m2. 

 TLC és la temperatura del local contigu en ºC. 

 TL és la temperatura interior del local en ºC. 

5. Calor sensible i latent degut a l’aire d’infiltracions. 

Les infiltracions y, en particular, la entrada d’aire en el local objecte d’estudi del vapor d’aigua 
que resulta d’elles, constitueixen un origen de pèrdues o guanys de calor. El cabal d’aire 

d’infiltració varia segons l’estanquitat de les parets de l’edifici, la seva altura, escales, ascensors 
i direcció i velocitat del vent. Molts d’aquests factors no poden ser calculats amb exactitud i han 

de ser objecte d’una estimació més o menys empírica. 

No s’ha de confondre la infiltració amb la ventilació, que és aire fresc que es fa entrar a l’edifici 

d’una manera voluntària, a través de conductes especials. 

6. Calor sensible i latent procedent de l’aire de ventilació. 

Al capítol de ventilació de la present memòria, s’han establert els cabals mínims d’aire exterior a 

aportar per tal de mantenir l’aire interior amb unes condicions de salubritat. Aquest aire exterior 
provoca un guany de calor sensible (està a major temperatura que l’aire interior), i un guany de 

calor latent (la seva humitat absoluta és major).  

Per a calcular el guany de calor sensible utilitzarem l’expressió: 

 
29,0)··( TLTEVQSV 

 (C.08) 

On: 

 QSV és el calor sensible degut a la ventilació en kcal/h 

 TE és la temperatura exterior de projecte en ºC. 

 TL és la temperatura interior del local en ºC. 

 V és el cabal de ventilació en m3/h. 

En canvi, per a calcular el guany de calor latent ho farem amb aquesta altra expressió: 

 
72,0)··( WLWEVQLV 

 (C.09) 

On: 

 QLV és el calor sensible degut a la ventilació en kcal/h 

 WE és la humitat absoluta en g/kg de l’aire exterior del local, extreta del diagrama 

psicromètirc. 
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 WL és la humitat absoluta en g/kg de l’aire interior del local, extreta del diagrama 

psicromètric. 

 V és el cabal de ventilació en m3/h. 

7. Calor generat per les persones que ocupen el local. 

L’activitat que realitzin les persones a dins de cada espai i la seva temperatura provocarà una 
aportació de calor sensible i calor latent a l’ambient per par d’aquestes. Per a calcular-lo 

necessitem saber el calor sensible unitari i el calor latent unitari en kcal/h. Per una temperatura 

seca del local de 24ºC, i per una activitat metabòlica que es podria correspondre amb la que es 
produeix quan es desenvolupa l’activitat que es portarà a terme a l’edifici, aquests valors són: 

Calor sensible unitari i calor latent unitari 

 

Així doncs, només falta saber l’ocupació dels locals a climatitzar. S’utilitzaran els mateixos valors 
que per a calcular els cabals de ventilació. L’ocupació dels recintes es pot veure al càlcul de 

cabals de ventilació a l’apartat següent. 

Un cop definides totes les dades necessàries. El calor sensible es calcularà amb la següent 

expressió: 

 
NCQ SSP ·

 (C.10) 

On: 

 QSP és el calor sensible degut a l’ocupació en kcal/h. 

 Cs és el calor sensible unitari en kcal·h-1·persona-1. 

N és el nombre mig de persones que ocupen el local. 

Finalment, el calor latent degut a l’ocupació es calcularà amb la següent expressió: 

 
NCQ LLP ·

 (C.11) 

On: 

 QLP és el calor sensible degut a l’ocupació en kcal/h. 

 CL és el calor sensible unitari en kcal·h-1·persona-1. 

 N és el nombre mig de persones que ocupen el local. 

8. Calor generat per la il·luminació. 

La il·luminació constitueix una font de calor sensible. Aquest calor s’emet per radiació, 

convecció i conducció. 
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Les làmpades d’incandescència transformen en llum, aproximadament el 10% de la energia 
absorbida, mentre que la resta es transforma en calor que es dissipa per radiació convecció i 

conducció.  

En canvi, els tubs fluorescents, transformen un 25% de l’energia absorbida en llum, mentre que 

un altre 25% es dissipa per radiació cap a les parets que envolten el local , la resta per 

conducció i convecció. També s’ha de tenir en compte, el calor emès per la reactància o 
resistència limitadora, que representa un 25% de l’energia absorbida per la làmpada.  

De totes maneres, es preveu que a les hores de màxima càrrega interna, la il·luminació no 
estigui en funcionament, ja que els locals objecte d’estudi disposen de finestres suficients com 

per a garantir les seves necessitats de llum mitjançant llum natural. Per tant aquest terme no es 

tindrà en compte per al càlcul de la càrrega tèrmica total. 

9. Càrrega sensible efectiva total i càrrega latent efectiva total. 

Un cop calculades totes les aportacions de calor, es sumaran totes les degudes a calor sensible 
per una banda, i les degudes a calor latent per l’altra. Així sabrem les necessitats totals de cada 

local per a poder dimensionar els elements emissors adients.  

La càrrega sensible efectiva total serà la suma dels resultats de les expressions C.01, C.02, C03, 

C04, C05, C06, C07, C08 i C.10. 

La càrrega latent efectiva total serà la suma dels resultats de les expressions C.09 i C.11. 

Per a fer un correcte dimensionat, es multiplicarà ambdós valors per 1,05. D’aquesta manera 

aplicarem un coeficient de seguretat del 5%, ja que és preferible calcular la càrrega tèrmica 
lleugerament per excés que per defecte. 

2.1.2 CÀLCUL DE LA CÀRREGA TÈRMICA DE CALEFACCIÓ. 

Aquest procés de càlcul serà relativament més senzill, ja que només es tindran en compte les 
pèrdues de calor del recinte, ja que els guanys de calor ara juguen a favor del sistema.  

Així doncs, només es produiran pèrdues per transmissió tèrmica i per entrada d’aire exterior de 
ventilació. Els fluxos de calor ara aniran en sentit contrari, de l’interior cap a l’exterior, és a dir, 

de les zones calentes a les fredes. Aquest cop només s’haurà de tenir en compte: 

 La pèrdua de calor a través dels tancaments exteriors. 

 La pèrdua de calor a través de les portes, finestres, claraboies i lucernaris exteriors. 

 La pèrdua de calor a través dels tancaments interiors. 

 La pèrdua de calor deguda a l’entrada d’aire exterior. 

Per al càlcul de la pèrdua tèrmica a través dels tots els tancaments exteriors (incloent portes, 
finestres, claraboies i lucernaris es farà amb l’expressió: 

 
)·(· TETLSKQS 

 (C.12) 

On: 

 QS és el flux de calor transmès pel tancament en kcal/h. 

 K és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1. 

 S és la superfície considerada en m2. 

 TE és la temperatura exterior de projecte en ºC. 

 TL és la temperatura interior del local en ºC. 

El càlcul de la pèrdua tèrmica deguda als tancaments interiors es farà amb l’expressió: 

 
)·(· TLCTLSKQS 
 (C.13) 
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On: 

 QS és el flux de calor transmès pel tancament interior en kcal/h. 

 K és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1. 

 S és la superfície considerada en m2. 

 TLC és la temperatura del local contigu en ºC. 

 TL és la temperatura interior del local en ºC. 

La pèrdua de calor deguda a l’entrada d’aire exterior s’obtindrà de: 

 
29,0)··( TETLVQSV 

 (C.14) 

On: 

 QSV és el calor sensible degut a la ventilació en kcal/h 

 TE és la temperatura exterior de projecte en ºC. 

 TL és la temperatura interior del local en ºC. 

 V és el cabal de ventilació en m3/h. 

A l’annex de simulació de comportament tèrmic de l’edifici s’inclourà el càlcul de càrregues 

tèrmiques de l’edifici. 

2.2 RESULTAT CÀRREGUES TÈRMIQUES 

El càlcul de les càrregues tèrmiques s’ha realitzat amb el programa de càlcul CYPECAD MEP. Les 
condicions de càlcul estan descrites en capítols anteriors. A continuació es presenten els 

resultats obtinguts 

2.2.1 CÀRREGUES TÈRMIQUES REFRIGERACIÓ 
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2.2.2 CARREGUES TÈRMIQUES CALEFACCIÓ 

 

2.2.3 RESUM CÀRREGUES TÈRMIQUES 

 

2.3 CÀLCULS ELÈCTRICS 

2.3.1 CÀLCUL DIMENSIONAT DE CONDUCTORS. 

2.3.1.1 CÀLCUL DE LA SECCIÓ PER LA CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA 
ADMISSIBLE 

Línies trifàsiques: 
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Línies monofàsiques: 

 

On: 

s : secció teòrica del conductor (mm2). 

P : potència activa prevista. 

l : longitud del punt d’utilització més allunyat (m). 

K : conductivitat del material conductor (m /Ω·mm2). 

 

 Aïllament 

 PVC (70º C) XLPE / EPR (90º) 

Coure 46,84 43,96 

Alumini 28,62 26,67 

 

u: caiguda de tensió màxima admissible (en tant per 1). 

UL: tensió de línia (V). 

U : tensió de fase (V). 

2.3.1.2 CÀLCUL DE LA SECCIÓ PER ESCALFAMENT 

Línies trifàsiques: 

 

 

Línies monofàsiques: 

 

 

On: 

IL : corrent de línia (A). 

Ib : corrent assignada prevista (A). 

P : potència activa de línia. 

UL : tensió de línia (V). 

U : tensió de fase (V). 

cos φ : factor de potència. 

2.3.2 CÀLCUL DE LA CAIGUDA DE TENSIÓ. 

Línies trifàsiques: 
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Línies monofàsiques: 

 

 

On: 

s : secció teòrica del conductor (mm2). 

P : potència activa prevista. 

l : longitud del punt d’utilització més allunyat (m). 

K : conductivitat del material conductor (m /Ω·mm2). 

 

 Aïllament 

 PVC (70º C) XLPE / EPR (90º) 

Coure 46,84 43,96 

Alumini 28,62 26,67 

 

s : secció teòrica del conductor (mm2). 

UL : tensió de línia (V). 

U : tensió de fase (V). 

2.3.3 CÀLCUL DE LES PROTECCIONS PER GARANTIR LA SEGURETAT. 

2.3.3.1 CÀLCUL PER UNA SITUACIÓ DE SOBRECÀRREGA. 

MAGNETOTÈRMICS. 

 

 

 

On: 

Ib : intensitat del circuit a protegir (A)  

Iz : intensitat màxima admissible de la canalització (A)  

In : intensitat assignada o nominal del dispositiu de protecció (A), i pels dispositius 
regulables, la corrent de regulació (Ir). 

 

FUSIBLES. 

 

 

 

On: 

Ib : intensitat del circuit a protegir (A)  

Iz : intensitat màxima admissible de la canalització (A)  

In : intensitat assignada o nominal del dispositiu de protecció (A), i pels dispositius 
regulables la corrent de regulació (Ir). 



Projecte executiu de climatització Escola Bressol Municipal el Timbal,  

Situada al carrer del tambor del bruc, 2, Sant Joan Despí. 

 

Ref. Projecte:18102 17  

2.3.3.2 CÀLCUL DE LA CORRENT DE CURTCIRCUIT. 

Sistemes Trifàsics 

 

 

Sistemes Monofàsics 

 

 

 

On: 

ICC3P : corrent permanent de curtcircuit trifàsic 

ICC1P : corrent permanent de curtcircuit monofàsic 

UL: Tensió de línia (V) 

U: Tensió de fase (V) 

ZCC: Impedància total en el punt de curtcircuit (mΩ) 

ICC: corrent de curtcircuit (kA) 

 

La impedància total en el punt de curtcircuit s’obtindrà a partir de la resistència total i de la 
reactància total dels elements de la xarxa fins el punt de curtcircuit. 

 

On: 

Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistència total al punt de curtcircuit. 

Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactància total al punt de curtcircuit. 

 

2.3.3.3 CÀLCUL DE LA LONGITUD MÀXIMA PROTEGIDA. 

Per un esquema de neutre TT, els circuits poden ser: 

 

 Circuit sense neutre distribuït: 

 

 

 

 Circuit amb neutre distribuït: 

 

 

 

Tenint en conte que: 
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On: 

Lmax : longitud màxima protegida del conductor (m) 

UL : tensió de línia (V) 

Kpar: coeficient de correcció por tenir conductors en paral·lel. 

 

Nº de conductors en paral·lel 2 3 4 5 

Kpar 2,0 2,7 3,0 3,2 

m: es la relació entre la secció del conductor de fase i la del neutre. 

Si la secció del neutre és igual a la de la fase: m = 1 

Si la secció del neutre es la meitat del de la fase: m = 2 

ZLínea : impedància de línia por unitat de longitud (Ω/m). 

C: Coeficient corrector per tenir en conte la reactància dels conductors: 

Si s < 150mm2, llavors C =1 

Si 150 ≤ s ≤ 240mm2, llavors C = 1,20 

Si s ≥ 240mm2, llavors C = 1,25 

Icc : intensitat de reglatge del dispar magnètic, que és tantes vegades la corrent 
nominal, segons la taula següent(A). 

CURVA 
NORMA 

UNE 20317-88 UNE-EN 60898 UNE-EN 60947-2 

ICP-M 5In i 8In -- -- 

B -- 3In i 5In 3,2In i 4,8In 

C -- 5In i 10In 7In i 10In 

D -- 10In i 14In 10In i 14In 

MA -- -- 12In 

Z -- -- 2,4In i 3,6In 

Nota: UNE-EN 60898 es para instal·lacions tipus domèstic y terciàries 

          UNE-EN 60947-2 es para instal·lacions industrials 

 

ρ: coeficient de resistivitat del material conductor a 20ºC (Ω·mm2/m) 

s : secció del conductor (mm2) 

2.3.3.4 CÀLCUL DE L’ENERGIA PASSANT. 

A la norma UNE 20460-4-43:2003, apartat 434.3.2, s’especifica el procediment per calcular el 

temps màxim de tall de les proteccions per no sobrepassar la temperatura límit dels conductors 

davant un curtcircuit de duració inferior a 5s, mitjançant la següent expressió: 

 

On: 
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t : és la duració (s)  

s : secció (mm2) 

I : és la corrent de curtcircuit efectiu en valor eficaç (A) 

K : és el factor que té en compte la resistivitat, el coeficient de temperatura i la 
capacitat d’escalfament del material del conductor, així com les temperatures inicials i 

finals adequades. 

2.3.4 CÀLCULS DE PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES. 

Segons sigui un local sec o humit o mullat, la tensió límit convencional de contacte és 50 V pels 

locals secs i 24 V pels locals humits o mullats, tal com queda establert a la ITC-BT-24. 

És imprescindible que es compleixi la condició: 

 

On: 

RA : resistència de la posta a terra de la instal·lació (Ω)  

Ia : la corrent que garanteix el funcionament automàtic del dispositiu de protecció.  

Quan el dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial residual és la 

corrent diferencial residual assignada (A) 

ULC : tensió límit convencional (V) 

2.3.4.1 CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DE TERRA. 

Fórmula per estimar la resistència de terra en funció de la resistivitat del terreny i les 

característiques de l’elèctrode. 

Resistència de terra utilitzant elèctrodes tipus piques verticals: 

 

 

On: 

RA: resistència de terra (Ω)  

ρ : resistivitat del terreny (Ω·m)  

n: número de piques  

L: longitud de la pica (m) 

 

Resistència de terra utilitzant elèctrodes tipus conductor soterrat horitzontalment: 

 

 

On: 

RA: resistència de terra (Ω)  

ρ : resistivitat del terreny (Ω·m)  

L: longitud de la pica (m) 
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2.4 RESULTATS CÀLCULS ELÈCTRICS 
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càlcul (A)
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conductor 
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Longitut real (m)

Mètode de 

instal·lació

Trifàsic / 

Monofàsic

Tensió del 

circuit (V)

Potència 

prevista (W)

Factor utilització

Factor de Pot.

Potència 

simultània (W)

Factor de càlcul

Potencia de 

càlcul (W)

Intensitat de 

càlcul (A)

Protecció In (A)

Corba protecció

Tipus de conductor

Secció del 

conductor 

(mm2)

Intensitat 

admissible (A)

Secció min per intensitat 
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ANNEX 3 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

3.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

L'objecte d’aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut és el de definir els criteris amb que s’ha de 

realitzar la incorporació de la instal·lació del sistema de climatització de l’escola bressol 
municipal el Timbal de Sant Joan Despí. 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil 
per efectuar en el seu dia, amb les degudes prescripcions tècniques de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa instal·ladora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l’obra pel Coordinador de 

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 

cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l’obra. Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un 
avís a l’autoritat laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. La 

comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el 
Pla de Seguretat i Salut.  

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l’obra parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

3.2 DADES DE LA INSTAL·LACIÓ 

3.2.1 OBRA 

Projecte executiu de climatització Escola Bressol Municipal el Timbal, situada al carrer del 

tambor del bruc, 2. 

3.2.2 PROPIETAT 

L’immoble és propietat de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. 

3.2.3 SITUACIÓ 

L’adreça de l’immoble objecte d’estudi és: 

 Tipus de via: Carrer 

 Nom de la via i número: Tambor del Bruc, 2. 
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 Població: Sant Joan Despí 

 Codi postal: 08970 

 Província: Barcelona 

3.3 NORMATIVA APLICABLE 

La normativa i reglamentació adoptada per la elaboració del present projecte ha estat: 

 Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 

móviles. 

 RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones mínimas de Seguridad y 

de Salud en las obras de construcción Transposición de la Directiva 92/57/CEE Deroga 

el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques. 

 Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales. 

3.4 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 

3.4.1 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

El present projecte contempla la instal·lació completa de la instal·lació de climatització i totes 

les actuacions que es derivin per tal de posar-les en funcionament. 

Totes les noves instal·lacions a les prescripcions del RITE 2007 i les seves posteriors 
modificacions. 

3.4.2 CLIMATOLOGIA 

La zona climatològica corresponent és la Mediterrània, amb un clima generalment moderat. 

3.5 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 

durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 

els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball.  

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l’obra o prop de l’obra. 
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Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 

amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos. 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c) Combatre els riscos a l’origen. 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 
per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 

salut. 

e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2.  L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 

i específic. 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 

es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adaptar-se quan la magnitud dels esmentats 

riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures. 

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 

l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

3.6 DEFINICIÓ DELS RISCOS ASSOCIATS A LA REALITZACIÓ DE LA 
INSTAL·LACIÓ 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 

l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 

tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 

cremades, erosions i cops, havent d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball 
que es realitzi. A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d’edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. Tanmateix, els 

riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

3.6.1 MITJANS I MAQUINARIA 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
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 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

 Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...). 

 Caiguda de la càrrega transportada. 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Contactes elèctrics directes o indirectes. 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

3.6.2 TREBALLS PREVIS 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Bolcada de piles de materials. 

 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 

3.6.3 RAM DE PALETA 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Projecció de partícules durant els treballs. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

 Contactes amb materials agressius. 

 Talls i punxades. 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Bolcada de piles de material. 

 Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques). 

3.6.4 INSTAL·LACIONS 

 Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

 Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, 

plataformes). 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 
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 Contactes elèctrics directes o indirectes. 

 Sobreesforços per postures incorrectes. 

3.7 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 
RISCOS ESPECIALS (ANNEX II R.D.1627/1997) 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

3.8 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general aprimaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 

s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la 

normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

3.8.1 MESURES PREVENTIVES DEL PERSONAL 

3.8.1.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 

i circulacions dins l’obra. 

 Senyalització de les zones de perill. 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de 

l’obra com en relació amb els vials exteriors. 

 Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

 Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

 Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 

 Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 
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 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 

 Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

 Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes). 

 Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de 

rases. 

 Utilització de paviments antilliscants. 

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

 Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 

 Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 

 Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 

3.8.1.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

 Utilització de calçat de seguretat. 

 Utilització de casc homologat. 

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 

utilització del qual serà obligatòria. 

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades. 

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

 Utilització de mandils. 

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs 

amb perill d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

3.8.1.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar. 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació 

amb els vials exteriors. 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 

 Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes). 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones). 
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3.8.2 MESURES PREVENTIVES DELS RISCS DE LA MAQUINARIA I DELS 
MITJANS AUXILIARS 

3.8.2.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

 Els equips de protecció magnetotèrmics i diferencials, han d’estar en perfecte estat així 

com els quadres de maniobra, mànegues i tot tipus d’utillatge elèctric, per evitar 
corrents de defecte en la maquinaria que se connecti. 

 Els quadres endolls i preses de corrent han d’estar en perfecte estat, així com el fet de 

no situar-se en zones mullades per evitar els contactes directes. Les connexions 

guardaran les prescripcions de seguretat que siguin necessàries. 

 En ambients amb possibilitats d’explosions o que es puguin inflamar no es podrà 

accedir amb conductors. 

 Tampoc es podrà accedir per arreglar maquinària amb tensió. 

3.8.2.2 MAQUINÀRIES PORTÀTILS 

 Es disposarà de les normes del Reglament Electrotècnic en les màquines/eines, per 

evitar contactes directes o indirectes. 

 Protegir la maquinaria mitjançant protectors de forma que no es puguin enganxar a 

zones de cos o roba. 

 Protegir les eines de tall amb protectors. 

 Proteccions personals per tal d’evitar projeccions de partícules. 

 Es tallarà el subministrament a maquinaries per poder-les arreglar o conservar-les i no 

es permetrà que se encenguin mentre estigui el personal. 

 Es zonificarà el radi d’acció d’òrgans mòbils de forma que no existeixin contactes amb 

les persones o amb altres maquinaries. 

 Utilització d’aigua en la producció de pols, quan les màquines siguin compatibles. 

 Es protegirà al personal del so superior a d’admissible. 

 Es limitaran les vibracions. 

 En contacte amb l’aigua , es protegirà al personal con proteccions individuals o 

col·lectives segons sigui el treball. 

 Els productes abrasius o càustics es mantindran en llocs apropiats i el seu maneig es 

realitzarà per part del personal especialitzat, segons normes homologades. 

 La utilització de maquinaries portàtils es realitzarà amb ventilació de 50 m3/h. com a 

mínim. 

 Per aquelles percussions que puguin produir lesions es prendran les mesures 

necessàries per limitar-les fins usos admissibles. 

 S’utilitzaran pantalles protectores quan es facin les soldadures per arc i autògenes. 

 S’utilitzaran mides col·lectives o individuals per evitar les caigudes del personal. 

3.8.2.3 MESURES AUXILIARS 

 No s’emmagatzemarà en les bastides cap material d’acopi. 

 Es prendran les mesures preventives segons REBT per evitar en els mitjans auxiliars 

electrocucions, ja sigui per contacte directe o indirecte. 

 En la utilització de mitjans auxiliars es compliran les normes del bon us i manteniment 

adequades. 
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 Es retiraran aquelles que no compleixin les condicions d’estabilitat i resistència segons 

el cas. 

 Es prendran les mesures necessàries per assegurar que no se produeixin enganxaments 

per bolcament, etc. 

3.8.3 MESURES PREVENTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 Es col·locaran extintors contra incendis, A, B, C, D, E, en funció de les matèries o 

materials que es puguin emmagatzemar i en una proporció de 1/500 m2 construïts com 
a mínim, 5 unitats, de manera que la seva situació ens permeti una fàcil extinció. 

3.9 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

3.9.1 SERVEI DE PREVENCIÓ 

3.9.1.1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT 

L’empresa constructora per a la realització d’aquesta obra disposarà d’assessorament tècnic en 
matèria de seguretat i salut, propi o contractat a l’efecte. 

3.9.1.2 SERVEI MÈDIC 

L’empresa instal·ladora disposarà de servei mèdic propi o mancomunat. 

3.9.1.3 VIGILANT DE SEGURETAT I SALUT 

Es obligatori per aquesta obra el nomenament de vigilant de seguretat i salut. Les seves 

funcions seran: 

 L’estricta observació de les disposicions legals sobre mesures de seguretat. 

 El compliment de l’estudi de Seguretat anotant les faltes de seguretat que s’observin. 

 Informar al tècnic i a l’empresa instal·ladora de les accions preses sense tenir en 

compte la seguretat requerida. 

3.9.2 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

Es disposa d’una farmaciola contenint el material especificat en l’ordenança Genera l de 

Seguretat i Higiene en el Treball. La farmaciola obligatòria haurà de tenir com a mínim els 

següents productes: 

 Aigua oxigenada 

 Alcohol de 96º 

 Tintura de iode 

 Amoníac 

 Gasa esterilitzada 

 Cotó hidròfil 

 Venes 

 Esparadrap 

 Antiespasmòdics 

 Analgèsic 

 Tònics per el cor d’urgència 

 Bosses per aigua i gel 

 4 guants esterilitzats 

 Xeringa d’un sol us 
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 Agulles injectables d’un sol ús 

 Termòmetre clínic 

S’informarà a l’inici del obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb 

els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

Es reposarà immediatament el material exhaurit de la farmaciola, la qual es revisarà 

mensualment. 

3.9.3 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

Es disposarà en obra de vestidor, serveis higiènics i menjador, adequadament dotats. El 
vestidor comptarà amb armaris individuals amb clau, seients i calefacció. Els serveis higiènics 

tindran un lavabo i una dutxa, amb aigua freda i calenta, per a cada 10 treballadors, i un WC 

per a cada 25 treballadors, i disposarà de miralls i calefacció. Es podrà pactar amb l’entitat 
gestora de l’immoble utilitzar els vestidors existents. 

El menjador comptarà amb taules, seients amb respatller, piques per a rentar plats, escalfa 
menjars, calefacció i un recipient per deixalles. Per a la neteja i conservació d’aquests locals, es 

disposarà d’un treballador amb la dedicació necessària. 

En cas de que l’aigua no provingui d’una xarxa de subministrament reconeguda, s’analitzarà 
periòdicament per tal de garantir-ne la potabilitat per al seu consum. 

3.9.4 FORMACIÓ 

Tot el personal rebre al seu ingrés a l’obra una exposició detallada dels mètodes de treball i dels 

riscs que comporten, juntament amb les mesures de seguretat que s’hauran d’emprar. 

3.9.5 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Tot el personal que comenci a treballar en la instal·lació haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ al inici, que haurà de ser repetit en el termini d’un any. 

S’haurà d’informar al personal de la instal·lació de l’emplaçament dels diferents centres mèdics 

(serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris,...) on s’hagin de traslladar 

els accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament. 

Es disposarà en obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres 

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, policia local, ... per a garantir un ràpid trànsit 
dels possibles accidentats als centres d’assistència. 

És aconsellable que aquesta llista contingui també altres telèfons com són els de bombers, 

companyia subministradora d’aigua, gas, electricitat, telèfon o qualsevol altre que es pugui 
afectar durant l’execució de les instal·lacions. 

3.9.6 PREVENCIÓ DE RISCS DAVANT DE TERCERS 

Es senyalitzaran adequadament les zones de la instal·lació que puguin afectar la via pública, així 

com els accessos i sortides de la mateixa. Sempre que sigui imprescindible per a l’execució de 

les obres tallar la circulació de vials públics, s’avisarà amb la suficient antelació als afectats, i es 
senyalitzarà adequadament, prenent les mesures més oportunes per a cada cas concret. El 

contractista, sots-contractista o industrials que intervinguin a la instal·lació estaran coberts per 
les assegurances necessàries de danys a tercers que puguin ocasionar el personal, vehicles o 

maquinaria al seu càrrec. 

3.9.7 PLA DE SEGURETAT 

En aplicació de l’estudi de Seguretat i Salut, el contractista o constructor general o principal de 

l’obra quedarà obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el que s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin en funció del seu propi sistema de execució d’obra, les previsions 

contingudes en dit estudi. En aquest pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de 
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prevenció que l’empresa adjudicatària proposi amb la corresponent valoració econòmica de les 
mateixes. 

Així mateix el Pla de Seguretat no suposarà una disminució en lo referent als sistemes de 
protecció adoptats, ni en el cas hipotètic d’una disminució del pressupost. 

En el cas de discrepància entre dos normes de seguretat s’aplicarà la que representi per el 

treball una seguretat més gran. 

En els casos i suposicions en els que el propietari de l’obra la realitza sense d’interposició del 

contractista o contractar l’execució d’una obra convenint que l’executant només realitzi el seu 
treball (art.1588 del Código Civil) li correspon al propietari la responsabilitat d’elaboració del pla 

de forma directa o mitjançant un tècnic amb titulació de grau superior o mig contractat a 

aquest efecte. 

Les partides de proteccions col·lectives, com per exemple les bastides... només es podran 

certificar en l’estudi de Seguretat si no s’han inclòs en el pressupost d’execució material de 
l’obra, entenent-se aquesta regla general d’incompatibilitat de doble certificació entre el 

pressupost de l’obra i de l’estudi de seguretat, en totes les partides. 

3.10 CONCLUSIONS 

Amb tot l'exposat en la present Memòria, així com en la resta de documents que formen el 

present ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, aquest es considera ajustat al R. D. 1627/97 
de 24 d'octubre. 

 

 

 

 

 

Loren Carreras Vinent 
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ANNEX 4 PLA DE TREBALL 

La recepció i aprovisionament de materials s’iniciarà dia 24 de juliol. La implantació de l’obra 

s’ha previst per dia 25 de juliol per tal de poder iniciar els treballs dia 30 de juliol. La finalització 

d’aquests estan previstos per dia 6 de setembre amb la posada en marxa. La recepció de l’obra 
es farà dia 7 de setembre. El pla de treball establert és el següent: 
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ANNEX 5 PROGRAMA DE MANTENIMENT I ÚS 

L’apartat ‘d’ de l’article 16 del RITE estableix que el projecte ha de contenir un ‘manual d’ús i 

manteniment’ de les instal·lacions projectades. En el present apartat es desenvolupa aquest 

document segons les prescripcions de la IT 3 ‘Mantenimiento y uso’. 

5.1 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU 

Les operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat en les instal·lacions tèrmiques 

objecte del present projecte són : 

Operació 

Periodicitat 

>70kW 

Neteja dels evaporadors Anual 

Neteja dels condensadors Anual 

Comprovació de la estanquitat i nivells de refrigerant 

i oli en equips frigorífics 
Mensual 

Revisió del vas d’expansió Mensual 

Comprovació d’estanqueïtat de circuits de tubs Anual 

Comprovació d’estanqueïtat de les vàlvules de tall Semestral 

Comprovació del tarat dels elements de seguretat Mensual 

Revisió i neteja de filtres d’aire Mensual 

Revisió de bateries d’intercanvi tèrmic Anual 

Revisió de les unitats terminals de distribució d’aire Semestral 

Revisió de les unitats d’impulsió i retorn Anual 

Revisió d’equips autònoms Semestral 

Revisió de bombes i ventiladors Mensual 

Revisió de l’estat de l’aïllament tèrmic Anual 

Revisió del sistema de control automàtic Semestral 

5.2 PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA 

L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips 

generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i 

enregistrant els valors d’acord amb les operacions i periodicitats indicades en la taula 3.2 de la 
IT 3.4.1 del RITE. 
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ANNEX 6 CONTROL DE QUALITAT 

El pla de control de qualitat s’adaptarà en obra segons els criteris que defineixi la Direcció 

Facultativa per a cadascuna de les actuacions incloses en ell.  

Les despeses derivades de la realització dels assajos i anàlisis de materials i unitats d'obra i dels 
informes específics que es recaptin, seran de compte del contractista. 

No obstant això, no tindran tal limitació i correran íntegrament per compte del contractista, les 
despeses derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en 

la qualitat i en l'execució de l'obra. 
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6.1 LLISTAT D’ASSAJOS 
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6.2 RESUM PLA DE CONTROL 
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6.3 ÚLTIM FULL 

 

 



Projecte executiu de climatització Escola Bressol Municipal el Timbal,  

Situada al carrer del tambor del bruc, 2, Sant Joan Despí. 

 

Ref. Projecte:18102 39  

ANNEX 7 PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE L’EMPRESARI 

Per a l'execució de les obres objecte d'aquest projecte tècnic, i adaptat al RD 773/2015, de 28 

d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprovat pel Real Decreto 1098/2001, de 12 
d'octubre, l'empresari que hagi de portar a terme les obres haurà d'acreditar la següent 

classificació: 

Descripció 

Classificació 

grup subgrup Categoria (*) 

Grup: INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 

Subgrup: Ventilació, calefacció i climatització 
J 2 2 
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ANNEX 8 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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DOCUMENT 03: PLÀNOLS 
Tot seguit es presenten els plànols i esquemes als que s’ha fet referència en altres seccions 
d’aquest projecte i que expliquen i aclareixen gràficament tot el que s’ha comentat 

anteriorment. 

CODI PLÀNOL DESCRIPCIÓ

ENT-01 SITUACIÓ - UTM

ENT-02 EMPLAÇAMENT

SUP-01 SUPERFÍCIES ÚTILS - PLANTA BAIXA

END-01 ENDERROCS - PLANTA BAIXA

END-02 ENDERROCS - PLANTA COBERTA

SAN-01 INSTAL·LACIO DE SANEJAMENT - PLANTA BAIXA

SAN-02 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT - PLANTA COBERTA

CLI-01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ - PLANTA BAIXA

CLI-02 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ - PLANTA COBERTA

CLI-03 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ - ESQUEMES - SISTEMA 1

CLI-04 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ - ESQUEMES - SISTEMA 2

ELE-01 INSTAL·LACIÓ D'ELEECTRICITAT - PLANTA BAIXA

ELE-02 INSTAL·LACIÓ D'ELEECTRICITAT - PLANTA COBERTA

ELE-03 INSTAL·LACIÓ D'ELEECTRICITAT - ESQUEMES UNIFILARS  
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DOCUMENT 04: PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES 

1 OBJECTE DEL PLEC 

El present plec de prescripcions tècniques Generals del Projecte recull el conjunt de normes que 
han de regir en l’execució de les obres i la instal·lació dels equips definits en el present 

projecte, sempre que no entri en contradicció amb el plec de prescripcions tècniques generals, 
facultatives i econòmiques inclòs en el Plec de Clàusules administratives particulars. 

2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Els materials i els treballs realitzats a l’obra hauran de complir amb l’establert al Plec de 
Prescripcions tècniques elaborat a partir del Banc de Preus de l’Institut de Tecnologia de la 

Construcció de Catalunya (ITeC), especialment amb el referent als criteris d’amidament de les 

partides. 

3 PRESCRIPCIONS RELATIVES AL PRESSUPOST 

El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, 

material, ajuts i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el 
vist i plau de la DF.  

En particular el preu inclou: 

 En totes les maquinàries i elements de les diferents instal·lacions inclou les estructures, 

ancoratges, silent blocs i altres elements necessaris per deixar les unitats correctament 

col·locades. 

 Passamurs en el pas de les instal·lacions a través de murs i forjats. 

 Les neteges parcials de cada ram, la neteja final i la retirada d'enderrocs amb la 

corresponent gestió de residus. 

La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels 

preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per tal d'executar la 
seva oferta. 

Els elements de cada descompost i/o descripció són els mínims a col·locar. El preu de contracte 
de cada partida inclourà tot allò necessari per executar-la correctament segons memòria, 

plànols i documentació de projecte i sempre amb el vist i plau de la DF. 

Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. 

Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els 

rams. 

Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que determini la DF en cada cas. 

Les mostres presentades son a càrrec de l’adjudicatari. 

El control de qualitat de la instal·lació realitzada serà a càrrec de l’adjudicatari. 

El preu ha d’incloure també la generació de l’as-built de la instal·lació realitzada. 

Els treballs han de ser compatibles amb el funcionament del centre esportiu, per tant algunes 
actuacions s’hauran de portar en terme en horari nocturn o de cap de setmana. 

Totes les actuacions a realitzar que tinguin incidència sobre el desenvolupament normal de 
l’activitat del centre  s’hauran de convenir amb la direcció de la instal·lació i la Direcció 

Facultativa. 

4 PRESCRIPCIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
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Tots els treballs s’executaran segons l’especificat en la documentació tècnica que hagi servit de 
base a la Contracta, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les 

ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat entregui el Director de l’Obra al 
Contractista, sempre que aquestes encaixin dins de la xifra que assoleixin els pressupostos 

aprovats. 

5 RECEPCIÓ I DESPESES DE CONSERVACIÓ 

Fins a la recepció de les obres o instal·lacions, el Contractista o Instal·lador serà el responsable 

de les faltes existents en els treballs. En tot aquest temps, la Direcció Facultativa podrà obligar 

a corregir quants defectes observi, sense que el Contractista o Instal·lador pugui al·legar que 
les inspeccions dels tècnics i les despeses a compte o per certificació pressuposen l’aprovació 

dels treballs. 

5.1 VICIS OCULTS 

Si el Director de l’Obra tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis ocults de 

construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment i abans de la 
recepció definitiva, les demolicions que cregui necessàries per reconèixer els treballs que suposi 

defectuosos. 

6 PRESCRIPCIONS RELATIVES ALS MATERIALS 

Tant les següents prescripcions com els dibuixos i cotes de detall que apareixen en els plànols 

són indicatius, podent acceptar la Direcció Facultativa qualsevol altre material que siguin 
d’anàlogues característiques i qualitats. 

6.1 DISPONIBILITAT DE MATERIALS 

Tots els materials considerats en projecte es troben actualment en el mercat. 

6.2 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I HIDRÀULIQUES 

Tots els materials i instal·lacions compliran amb el Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol de 

2007 actualitzant segons el Reial Decret 238/2013 de 5 d’Abril pel qual es modifica el 
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i les seves instruccions tècniques. 

6.3 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE CONTROL 

Tots els materials i instal·lacions compliran el REBT, de 2 d’agost de 2002. 

6.3.1 CONDUCTORS ELÈCTRICS 

Normativa de referència: UNE 21123 Cables elèctrics 0,6/1Kv. Les línies elèctriques 

subterrànies s’instal·laran en l’interior de canonada de polietilè, corrugat exteriorment i llis en el 
seu interior. Cada conductor estarà format d’un o diversos fils de coure nu. 

Tensió nominal de servei: 1.000 v. 

Tensió de prova: 7.000 v. entre conductors, durant 15 minuts. 

El coure utilitzat en els conductors elèctrics estarà conforme amb l’especificat en la norma UNE 
21011. No s’admetran, sota cap concepte, empalmaments de conductors sota terra. Si a 

l’interior d’arquetes de formigó sobre fons de grava. 

7 CONTROL DE QUALITAT 

Abans d’entregar la instal·lació el contractista haurà d’haver comprovat la totalitat de les 

instal·lacions. En concret haurà realitzat les proves de funcionament del conjunt de la nova 

instal·lació, incloent la comprovació del correcte funcionament del sistema de control, i 
realitzarà les proves de estanquitat i continuïtat de tota la xarxa, tal i com indica la normativa 

d’aplicació a les instal·lacions hidràuliques. El control de qualitat serà a càrrec del contractista. 

8 DISPOSICIÓ FINAL 
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A més de totes les facultats particulars que corresponen al Director de l’Obra, expressades en 
els apartats que precedeixen, es missió específica seva la direcció i vigilància dels treballs que 

en les obres es realitzin, inclòs tot el no previst en el Plec de prescripcions tècniques, sobre les 
persones i coses situades a l’obra i en relació amb els treballs que es duguin a terme per a la 

construcció, podent inclús, però amb causa justificada, proposar a l’òrgan de contractació  la 

recusació del contractista si considera que amb aquesta resolució millorarà la qualitat i marxa 
de les obres. 
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DOCUMENT 05: PRESSUPOST 
El total de pressupost d’execució per contracte de les instal·lacions descrites en el present 
projecte és de 105.005,01 €. S’ha realitzat utilitzant les partides del banc de preus de l’ITEC 

del 2017. 
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1 AMIDAMENTS 
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2 QUADRE DE PREUS 
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3 PRESSUPOST 
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