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Resum 

El present projecte comprèn la descripció de les instal·lacions d‟electricitat, 

fontaneria, sanejament, ventilació, climatització, captació solar i protecció contra incendis 

d‟un edifici de vivendes plurifamiliar situat al carrer Tresols de Gavà, població situada a la 

comarca del Baix Llobregat. 

A partir del projecte d‟arquitectura, on es projecten sis habitatges i un aparcament 

privat amb ascensor per a cotxes, es defineixen una sèrie necessitats i es procedeix a 

calcular les instal·lacions abans citades. 

El projecte consta d‟una memòria en la qual es realitza una descripció de l‟edifici i es 

defineixen les principals característiques de les instal·lacions projectades. La memòria ve 

acompanyada per una sèrie d‟annexes on es detallen els càlculs realitzats i s‟especifica la 

maquinària escollida. Els annexes i a la memòria es recolzen en un conjunt de plànols on es 

detalla la situació dels diversos elements així com diversos diagrames i esquemes 

explicatius. 

En els annexes també s‟inclou la certificació energètica de l‟edifici i s‟adjunta la 

documentació necessària per a realitzar la llicència d‟activitat ambiental de l‟aparcament 

privat. S‟elabora una pressupost global de tot el projecte d‟instal·lacions que conté l‟estat 

d‟amidaments i el quadre de justificació de preus. 

Per a finalitzar es complementa la documentació amb un Estudi Bàsic de Seguretat i 

Salut i un Plec de Condicions Tècniques generals, necessaris per a l‟execució de l‟obra. 
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1. Prefaci 

1.2. Origen del projecte 

Es parteix del projecte d‟arquitectura on es defineix l‟edifici. A partir d‟aquesta 

definició s‟extreuen una sèrie de necessitats i es procedeix al disseny de les instal·lacions 

necessàries per a poden habitar l‟edifici. 

Les instal·lacions es dissenyen seguint els principis de sostenibilitat, seguretat, 

eficiència energètica i seguint en tot moment la normativa vigent. 

1.3. Motivació 

La redacció d‟un projecte complet d‟instal·lacions suposa un gran repte per la gran 

diversitat de coneixements teòrics i pràctics que presenta i que s‟han anat adquirint durant 

els anys que hem realitzat els estudis d‟enginyeria industrial. 

Una gran motivació afegida és el fet que l‟edifici del present projecte és d‟una 

promoció d‟habitatges real que encara es troba en fases de recerca de finançament. El 

disseny d‟instal·lacions és un tema que personalment m‟apassiona i la realització d‟aquest 

projecte és una gran oportunitat per a realitzar una primera aproximació i aprendre els 

aspectes que s‟han de tenir en compte a l‟hora de realitzar una feina d‟aquestes 

característiques abans d‟entrar al món laboral. 
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2. Introducció 

2.1. Objectiu del projecte 

L‟objecte del projecte és el disseny i redacció del projecte executiu de les 

instal·lacions d‟un edifici de vivendes plurifamiliar situat al carrer Tresols de Gavà. 

2.2. Abast del projecte 

El projecte consta de la memòria tècnica, on es descriuen les instal·lacions en la 

seva totalitat, i d‟una sèrie d‟annexes on es descriuen en detall els processos de càlcul 

seguits així com altres característiques d‟interès de les instal·lacions.  

A més a més es realitza la certificació energètica de l‟edifici i la llicència d‟activitat 

ambiental necessària per a l‟ús de l‟aparcament privat. Als annexes també s‟inclou l‟estat 

d‟amidaments i el pressupost del projecte d‟instal·lacions, amb la corresponent justificació 

del quadre de preus. 

Per últim s‟adjunta un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i un Plec de condicions 

tècniques generals necessaris per a l‟execució de l‟obra. 

Totes les instal·lacions estan recolzades per una sèrie de plànols on es pot veure la 

situació dels diversos elements de les instal·lacions així com una sèrie d‟esquemes i 

diagrames per una millor compressió del disseny de les instal·lacions. 

Les instal·lacions dissenyades són: electricitat, fontaneria, sanejament, ventilació, 

climatització, captació solar tèrmica i protecció contra incendis. 
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3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA I GENERALITATS 

3.1. INFORMACIÓ PRÈVIA 

3.1.1. OBJECTE DEL PROJECTE 

Projecció de les instal·lacions de sanejament, subministrament d'aigua, electricitat, 

ventilació i energia solar d‟un bloc plurifamiliar entre mitjaneres constituït per Planta Baixa + 

2 Pisos i una Planta -1, Aparcament. 

3.1.2. EMPLAÇAMENT 

El solar està situat al C/ Tresols núm. 42, pertanyent al terme municipal de Gavà. La 

zona està composada per edificacions de Planta Baixa i una o dues plantes i també blocs 

plurifamiliars. La configuració és del tipus casc urbà o zona residencial (zona 13 B segons el 

Pla d‟ordenació del terme municipal de Gavà, zona urbanitzable semi intensiva en densitat). 

Es pot observar el detall d‟emplaçament així com l‟orientació i estat actual del solar al plànol 

01. 

  

Figura 3.1 – Emplaçament del solar. Imatge extreta de “Google Maps” 
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3.1.3. SOLAR 

3.1.3.1. DIMENSIONS 

La parcel·la presenta una forma rectangular; superfície total de 200 m2. 

3.1.3.2. LÍMITS 

Els límits de la parcel·la es detallen a continuació: 

- Llindar davanter (sud): Carrer Tresols. 

- Llindar posterior, dret i esquerre: finques confrontants. 

3.1.3.3. TOPOGRAFIA 

Topografia del solar plana, el desnivell existent no supera el 50 cm. 

3.1.3.4. INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 

La parcel·la està dotada d‟escomesa d‟electricitat i aigua potable. Abastiment de 

serveis bàsics d‟electricitat, aigua i telefonia. També existeix servei de gas natural i 

clavegueram soterrat en el vial. 

3.1.3.5. CONTEX 

La parcel·la se situa en una zona urbanísticament ja consolidada. El carrer presenta 

un vial de 8 m, i les construccions existents són edificacions de planta baixa intercalades 

amb blocs plurifamiliars amb configuració de planta baixa i dues plantes, majoritàriament. 

3.1.3.6. ACCESSOS 

L‟accés a la parcel·la és rodat pel Carrer Tresols. 
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Figura 4.2 – Imatge de l‟estat actual de la parcel·la 
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3.1.4. PLANEJAMENT VIGENT. NORMES URBANÍSTIQUES 

Per a la projecció de l‟edifici es té en compte la reglamentació corresponent al “Pla 

General Metropolità”, així com les ordenances vigents en el municipi de Gavà. 

A continuació s‟enfronta la normativa vigent amb les dades del projecte, deixant així 

constància del seu compliment: 

 

 NORMATIVA PROJECTE 

Qualificació urbanística ZONA 13 B ZONA 13 B 

Alçada reguladora màxima 10,60 m 10,60 m 

Nombre màxim de plantes PB + 2 PB + 2 

Superfície del solar 200 m2 200 m2 

Nombre de habitatges 6 habitatges 6 habitatges 

Façana mínima 6,50 m 10,15 m 

Ubicació Planta Baixa ± 0,60 m - 0,60 m 

Alçada lliure Planta Baixa 3,70 m 5,33 m 

Alçada lliure Planta Pis 2,50 m 2,50 m 

Separació entresolat – façana 3,00 m 3,00 m 

Taula 4.1 – Característiques generals del projecte enfront normativa vigent 

 

Tot seguit es procedeix a detallar el quadre de superfícies per a realitzar el càlcul del 

nombre de habitatges que es poden dur a terme en el solar: 
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PLANTA BAIXA 158,28 m2 

PLANTA ALTELL 112,45 m2 

PLANTA PRIMERA 155,13 m2 

PLANTA SEGONA 155,13 m2 

PLANTA COBERTA 63,34 m2 

 

SUPERFICIE TOTAL CONSTR. 644,33 m2 

SUPERFICIE PLANTA -1 200,00 m2 

Taula 4.2 - Quadre de superfície total per planta 

 

Tenint en compte els articles 179 i 180 del Pla General Metropolità s'obté el nombre 

de habitatges edificables: 6 VIVENDES.  
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3.2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

3.2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI  

El projecte planteja la projecció de les instal·lacions en un edifici plurifamiliar entre 

mitjaneres. Aquest consta de 6 habitatges amb la següent configuració: 

- 2 dúplex (amb dos i tres dormitoris respectivament) 

- 2 habitatges amb dos dormitoris 

- 2 habitatges amb tres dormitoris 

La coberta és plana i transitable; conté 4 zones d‟ús privat que corresponen als 

safarejos de cada habitatge. 

A la Planta Baixa es situa un local per a ús comercial amb una planta altell. El 

local té accés des del carrer. 

 Per últim, a la Planta Soterrani s‟ubica la zona d’aparcament. L‟accés es realitza 

mitjançant un ascensor per a cotxes o bé a través d‟unes escales situades al vestíbul de la 

Planta Baixa.  

3.2.2. PROGRAMA FUNCIONAL 

 

PLANTA SOTERRANI (P-1) PLANTA BAIXA (PB) 

Escala 

6 places d‟aparcament 

6 trasters 

Vestíbul (amb escala i ascensor) 

Local comercial amb altell 

Ascensor per a cotxes 

Dúplex (2 dormitoris) 

Dúplex (3 dormitoris) 

2 Terrasses (privades dúplex) 
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PLANTA PRIMERA (P1) PLANTA SEGONA (P2) 

Escala i ascensor 

Habitatge (2 dormitoris) 

Habitatge (3 dormitoris) 

 

Escala i ascensor 

Habitatge (2 dormitoris) 

Habitatge (3 dormitoris) 

 

PLANTA COBERTA (PC)  

Escala i ascensor 

4 Terrasses (privades habitatges P1, P2) 

 

 

Taula 4.3 - Programa funcional de l'edifici 

 

A l‟Annex A s'especifiquen les superfícies de cadascuna de les estances de les habitatges. 

 

3.2.3. CRITERIS FUNCIONALS I COMPOSITIUS 

 

- PLANTA SOTERRANI (P-1) 

Zona diàfana destinada a places d‟aparcament i trasters privats. 

- PLANTA BAIXA (PB) 

Vestíbul, ascensor per a cotxes, local i accés als dos dúplex. 

- PLANTA PRIMERA (P1) i PLANTA SEGONA (P2) 

Dues habitatges de diferent tipologia, una amb dues habitacions i l‟altre amb tres. 

- PLANTA COBERTA (PC) 

Quatre solàriums i safareig d‟ús privat per a cadascuna de les habitatges de la planta 

primera i segona. 
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4. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

4.1. CONSIDERACIONS GENERALS 

La instal·lació elèctrica de l‟edifici d‟habitatges comprèn el disseny de les 

instal·lacions d‟enllaç amb la companyia elèctrica, serveis comuns del bloc, l‟aparcament 

soterrani i interior de cada tipologia d‟habitatge. 

En els plànols corresponents a la instal·lació elèctrica es pot observar la situació de 

les presses de corrent, punts de llum, quadres elèctrics i altres elements d‟interès (plànols 

07-10), així com els diversos esquemes unifilars dels habitatges, serveis comuns i 

aparcament (plànols 11-17). Tota la informació referida al disseny de la instal·lació elèctrica 

es pot consultar a l‟Annex B del present projecte. 

Per al pas dels conductors elèctrics s‟utilitzarà l‟espai reservat previst al projecte 

arquitectònic inicial. Aquests espais es poden comprovar en els plànols 02-04. 

Tan el disseny dels circuits com els diversos càlculs de seccions i protecció s‟ha dut a 

terme aplicant la normativa i reglamentació vigents, especificada en l‟apartat 5.2. 

A l‟hora de dissenyar les diverses instal·lacions cal tenir present que existeixen 

quatre configuracions d‟habitatge diferents:  

 

1. Baixos primera: dúplex de 2 habitacions amb una superfície útil d‟aproximadament 

80 m2 

2. Baixos segona: dúplex de  de 3 habitacions amb superfície útil d‟aproximadament 

97 m2 

3. Primer primera i segon primera: habitatge de 2 habitacions i aproximadament 83 

m2 

4. Primer segona i segon segona: habitatge de 3 habitacions i aproximadament99 m2 

Apart de les diverses configuracions d‟habitatge cal comentar que també es definirà 

la instal·lació de serveis comuns (superfície útil d‟aproximadament 25 m2) i aparcament 

soterrani (espai per a sis cotxes i superfície de 180 m2). 

Totes les configuracions possibles d‟habitatge tindran un grau d‟electrificació elevat, 

ja que totes tenen instal·lació d‟aire condicionat. Això comporta que la potència a contractar 

en cada habitatge haurà de ser major o igual a 9200 W i 230 V. 
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El tipus de conductors a utilitzar s‟han escollit tenint en compte el seu rendiment, el 

seu cost econòmic, el tipus de material amb que estan realitzats i les seves propietats, 

sempre tenint en compte els criteris de seguretat que ens indica la normativa vigent. Amb 

aquestes premisses s‟ha previst la utilització en tota la instal·lació de conductors de coure 

electrolític amb aïllament de tipus XLPE, sense utilització de PVC per a la coberta o 

l‟aïllament, no propagadors de flama, lliures d‟halògens i metalls pesats i de reduïda emissió 

de gasos tòxics al cremar-se. 

4.2. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del Reial Decret 842/2002 del  
2 d‟Agost (BOE.224 de 18 se Setembre) i Instruccions tècniques 
complementàries (ITC) BT 01 a BT 51. 
 

- Normes bàsiques de l‟edificació NBE. 
 

- Normes tecnològiques de l‟edificació NTE. 
 

4.3. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 

4.3.1. QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 

Els quadres de comandament i protecció contenen els dispositius generals i 

individuals de comandament i protecció. Es situarà un quadre a cada habitatge a més d‟un 

quadre per a serveis comuns i un per a l‟aparcament. La situació dels diversos quadres es 

pot consultar en els Plànols 07-10.  

Els quadres corresponents a serveis comuns i a l‟aparcament tindran pans especials 

per tal d‟evitar que siguin accessibles al públic en general.  

A tots els quadres de comandament i protecció hi trobarem com a mínim un IGA de 

tall omnipolar que permeti l‟accionament manual, un ICP, un o varis interruptors diferencials 

que protegiran tots els circuits i els interruptors automàtics magnetotèrmics destinats a la 

protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cada un dels circuits. L‟IGA tindrà elements 

de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits i serà independent de l‟ICP.  

En tots els quadres instal·lats es destina una reserva d‟espai destinada a futures 

ampliacions de la instal·lació.  
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4.3.2. INSTAL·LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES 

A continuació es defineixen els criteris seguits per al disseny de les instal·lacions de 

l‟interior dels diversos tipus d‟habitatge. 

A l‟hora de definir el nombre de circuits de cada habitatge s‟ha tingut en compte la 

norma ITC-BT-25 del RBT. A la Taula 1 del document citat s‟especifiquen les 

característiques de cadascun d‟aquests circuits (potència per presa, factor d‟utilització i 

simultaneïtat, nombre màxim de preses o punts d‟utilització...).  

A més a més dels mínims definits pel RBT s‟ha tingut en compte aspectes que 

millorin el funcionament regular de la instal·lació realitzant diversos circuits per a il·luminació 

i preses en diverses ocasions. 

Tot seguit es defineixen els circuits dissenyat per a les diverses tipologies d‟habitatge 

de l‟edifici així com els elements de protecció de cada circuit i la secció dels conductors. 

 

4.3.2.1. BAIXOS PRIMERA 

Per a la instal·lació elèctrica de l‟habitatge Baixos Primera s‟han seguit les 

indicacions de la Normativa vigent (especificada a l‟apartat 5.2 del present projecte). A més 

a més dels circuits que s‟han de dissenyar per especificació s‟ha decidit, per a raons 

d‟utilització, dividir el circuit d‟il·luminació i de preses generals en quatre circuits enlloc de 

dos d‟independents. D‟aquesta manera el circuit C1 (veure la taula 4) inclourà la il·luminació 

de la planta baixa, el C2 la il·luminació de la planta altell, el C3 preses generals de la planta 

baixa i el C4 les preses generals de la planta altell. 

Cal comentar que es compleixen totes les especificacions de preses de corrent i 

punts de llum mínims a cada estància de l‟habitatge (IT-BT-25). 

Tot seguit es presenta una taula resum amb el nombre d‟elements de cada circuit i la 

seva potència prevista. A l‟Annex B es poden comprovar les proteccions de cada circuit i les 

seccions dels cables entre altres característiques d‟interès. 
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CIRCUIT 
POTÈNCIA PREVISTA 

(W) 
NUMERO DE PRESES 

UTILITZADES 

C1 - IL·LUMINACIÓ PLANTA BAIXA 1400 7 

C2 - IL·LUMINACIÓ PLANTA ALTELL 1000 5 

C3 - PRESES D'ÚS GENERAL PLANTA 
BAIXA 

3450 7 

C4 - PRESES D'ÚS GENERAL PLANTA 
ALTELL 

3450 13 

C5 - CUINA I FORN 5400 2 

C6 - RENTADORA, RENTAVAIXELLES I 
TERMO ELÈCTRIC 

3450 3 

C7 - PRESES BANYS I CUINA 3450 5 

C8 -  AIRE ACONDICIONAT 1500 - 

Taula 4.1 – Circuits instal·lació elèctrica Baixos Primera 

 

4.3.2.2. BAIXOS SEGONA 

A l‟hora de dissenyar la instal·lació elèctrica de l‟habitatge Baixos Segona s‟ha seguit 

les mateixes directrius especificades a l‟apartat anterior. Novament s‟ha optat per separar la 

il·luminació de la planta baixa i la planta altell en diferents circuits (C1 i C2 respectivament) i 

les preses generals (C3 per a la planta baixa i C4 per a la planta altell). 

Es compleixen els punts de llum i preses de corrent mínimes per estància definides a 

la IT-BT-25.   
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CIRCUIT 
POTÈNCIA PREVISTA 

(W) 
NUMERO DE PRESES 

UTILITZADES 

C1 - IL·LUMINACIÓ PLANTA BAIXA 1200 6 

C2 - IL·LUMINACIÓ PLANTA ALTELL 1800 9 

C3 - PRESES D'ÚS GENERAL PLANTA BAIXA 3450 7 

C4 - PRESES D'ÚS GENERAL PLANTA ALTELL 3450 13 

C5 - CUINA I FORN 5400 2 

C6 - RENTADORA, RENTAVAIXELLES I TERMO 
ELÈCTRIC 

3450 3 

C7 - PRESES BANYS I CUINA 3450 5 

C8 -  AIRE ACONDICIONAT 1500 - 

Taula 4.2 – Circuits instal·lació elèctrica Baixos Segona 

 
 
 
 

4.3.2.3. HABITATGE MODEL DE DUES HABITACIONS 

Tan el Primer Primera com el Segon Primera són habitatges idèntics de dues 

habitacions, de manera que compartiran els mateixos circuits, preses de corrent, punts de 

llum i esquema unifilar. 

A l‟hora de dissenyar la instal·lació elèctrica d‟aquest habitatge cal tenir en compte 

que aquests habitatges presenten terrasses/safarejos privats a la planta sota coberta, de 

manera que s‟ha dissenyat dos circuits complementaris que contindran la il·luminació de la 

terrassa/safareig (circuit C8) i la rentadora i presa de corrent d‟humits (circuit C9). 

Es compleixen els punts de llum i preses de corrent mínimes per estància definides a 

la IT-BT-25.   
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CIRCUIT 
POTÈNCIA PREVISTA 

(W) 
NUMERO DE PRESES 

UTILITZADES 

C1 - IL·LUMINACIÓ 1800 9 

C2 - PRESES D'ÚS GENERAL 3450 16 

C3 - CUINA I FORN 5400 2 

C4 - RENTAVAIXELLES I TERMO ELÈCTRIC 3450 2 

C5 - PRESES BANYS I CUINA 3450 3 

C6 -  AIRE ACONDICIONAT 1200 - 

C7 - IL·LUMINACIÓ TERRASSA PRIVADA 200 1 

C8 - RENTADORA + PRESSA TERRASSA 3450 2 

Taula 4.3 – Circuits instal·lació elèctrica habitatge model dues habitacions 

 

 

4.3.2.4. HABITATGE MODEL DE TRES HABITACIONS 

Tan el Primer Segona com el Segon Segona són habitatges idèntics de tres 

habitacions, de manera que compartiran els mateixos circuits, preses de corrent, punts de 

llum i esquema unifilar. 

A l‟hora de dissenyar la instal·lació elèctrica d‟aquest habitatge cal tenir en compte 

que aquests habitatges presenten terrasses/safarejos privats a la planta sota coberta, de 

manera que s‟ha dissenyat dos circuits complementaris que contindran la il·luminació de la 

terrassa/safareig (circuit C8) i la rentadora i presa de corrent d‟humits (circuit C9). 

Es compleixen els punts de llum i preses de corrent mínimes per estància definides a 

la IT-BT-25.  
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CIRCUIT 
POTÈNCIA PREVISTA 

(W) 
NUMERO DE PRESES 

UTILITZADES 

C1 - IL·LUMINACIÓ 2800 14 

C2 - PRESES D'ÚS GENERAL 3450 18 

C3 - CUINA I FORN 5400 2 

C4 - RENTAVAIXELLES I TERMO ELÈCTRIC 3450 2 

C5 - PRESES BANYS I CUINA 13800 4 

C6 -  AIRE ACONDICIONAT 1200  - 

C7 - IL·LUMINACIÓ TERRASSA PRIVADA 200 1 

C8 - RENTADORA + PRESSA TERRASSA 3450 2 

Taula 4.4 – Circuits instal·lació elèctrica habitatge model tres habitacions 

 
 
 
 

4.3.3. INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS COMUNS 

Per a la instal·lació elèctrica de serveis comuns es projecten set circuits 

independents. Tres estaran destinats a il·luminació i els demés a preses generals, 

telecomunicacions, sistemes per a la instal·lació de captadors d‟energia solar i l‟ascensor. 

Dels tres circuits destinats a il·luminació podem distingir entre lluminària que sempre 

estarà encesa (fixa), il·luminació general controlada per interruptors amb temporitzador i 

il·luminació d‟emergència. 

La maquinària de l‟ascensor estarà alimentat per trifàsica i, tal i com es pot observar 

al plànol 10, està situada a la Planta Coberta. La potència definida és la corresponent a un 

aparell elevador del tipus ITA-2 (400kg, 5 persones, 1 m/s). 
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CIRCUIT 
POTÈNCIA PREVISTA 

(W) 
NUMERO DE PRESES 

UTILITZADES 

C1 - IL·LUMINACIÓ FIXA 600 3 

C2 - IL·LUMINACIÓ  1800 9 

C3 - IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA 1000 5 

C4- PRESES GENERALS 3450 2 

C5 - TELECOMUNICACIONS 2000 -  

C6 - SISTEMES ENERGIA SOLAR 1500 - 

C7 - ASCENSOR 7500 - 

Taula 4.5 – Circuits instal·lació elèctrica serveis comuns de l‟edifici. 

  

 

4.3.4. INSTAL·LACIÓ DE L’APARCAMENT (PLANTA SOTERRANI) 

Per a la instal·lació elèctrica de „aparcament s‟han projectat cinc circuits 

independents. Els tres primers estan destinats a circuits d‟il·luminació. De manera anàloga a 

serveis comuns s‟ha decidit projectar un primer circuit amb il·luminació fixa (sempre encesa), 

un segon amb il·luminació comandada per un interruptor temporitzat i, per últim un tercer 

circuit destinat a la il·luminació d‟emergència. El quart circuit és també monofàsic i està 

destinat als aparells d‟impulsió i extracció per a la ventilació de l‟aparcament. Per últim, el 

darrer circuit és trifàsic i subministrarà corrent a l‟ascensor de cotxes, la potència adoptada 

és la corresponent a un aparell elevador amb 4,5 m de recorregut (com a màxim), una 

velocitat de 0.15 m/s i amb una càrrega màxima de 2500 kg. 

Ens trobem un circuit més monofàsic que estarà composat per l‟equip d‟impulsió i 

extracció de gasos de l‟aparcament, i per últim un circuit trifàsic per l‟ascensor per a cotxes. 

Les característiques de l‟ascensor poden consultar-se a l‟Annex B. 
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CIRCUIT 
POTÈNCIA PREVISTA 

(W) 
NUMERO DE PRESES 

UTILITZADES 

C1 - IL·LUMINACIÓ FIXA  600 3 

C2 - IL·LUMINACIÓ TEMPORITZADA 
PÀRQUING 

1000 5 

C3 - IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA 
PÀRQUING 

1000 5 

C4 - EXTRACCIÓ I IMPULSIÓ 2200 1 

C5 - ASCENSOR COTXES PÀRQUING 7700 1 

Taula 5.6 – Circuits instal·lació elèctrica planta soterrani de l‟edifici 

 
 
 

4.3.5. EQUIPS DE MESURA I DERIVACIONS INDIVIDUALS 

Seguint les indicacions del RBT s‟ha destinat un espai per a la centralització dels 

comptadors de l‟edifici. Aquest espai està format per un armari situat al vestíbul de l‟edifici; la 

situació exacte i les dimensions dels armaris es poden consultar al Plànol 08. Tant les 

derivacions individuals com els diferents comptadors es calcularan tenint en compte les 

possibles futures ampliacions que es puguin dur a terme. 

L‟armari on se situa la centralització dels comptadors estarà únicament destinat a 

aquest fi, de manera que no contindrà cap bastidor o estructura que dificulti la instal·lació i 

lectura dels comptadors. Les característiques de l‟armari i l‟esquema elèctric de la 

centralització queden definides en l‟Annex B. 

Les derivacions individuals connectaran els equips de mesura amb els quadres de 

comandament i protecció i de cada usuari de l‟edifici. El tipus de conductor així com la 

tipologia de muntatge, secció i altres característiques queden especificades en l‟Annex B del 

present projecte. L‟esquema de les derivacions individuals es pot consultar al Plànol 11. 
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4.3.6. ESCOMESA I LÍNIA D’ALIMENTACIÓ GENERAL 

L‟escomesa alimentarà les caixes generals de protecció (C.G.P.) des de la xarxa 

elèctrica de la companyia subministradora. Estarà formada per conductors de coure o 

alumini i serà trifàsica. Aquesta línia està reglamentada per la ITC-BT-11 del RBT. 

L‟escomesa forma part de la instal·lació de la companyia elèctrica, de manera que es 

connectarà seguint les seves normes particulars. El traçat, sistema d‟instal·lació i 

característiques d‟aquesta dependrà sempre de la companyia subministradora. 

En el cas de l‟edifici projectat la C.G.P. es situa encastada a la façana principal, de 

manera que es accessible des de carrer. L‟espai necessari, les característiques de la porta 

de tancament i el tipus de C.G.P. a instal·lar es projectaran seguint les normatives internes 

de la companyia subministradora. La situació de la C.G.P. es pot consultar al Plànol 08, i 

diverses característiques com la secció dels conductors d‟entrada entre d‟altres es troben en 

l‟Annex B del present projecte.  

La Línia d‟Alimentació General uneix la C.G.P. amb la centralització de comptadors 

de l‟edifici. Es realitzarà amb conductors de coure descrits a l‟Annex B. També es pot 

comprovar la secció consultant l‟esquema unifilar descrit al Plànol 11.  

 

4.4. POTÈNCIA A CONTRACTAR 

Els habitatges presenten instal·lacions de baixa tensió amb electrificació elevada ja 

que totes tenen instal·lació d‟aire condicionat. La potència a contractar per a cada habitatge 

és de 9200 W a 230 V. Els càlculs específics es poden consultar a l‟Annex B. 

Per a calcular la potència a contractar per l‟edifici s‟aplicarà una mitjana aritmètica de 

tots els habitatges multiplicada per un factor de simultaneïtat i afegint la potència 

corresponent a l‟aparcament, als serveis comuns i al local. Els càlculs es poden consultar a 

l‟Annex B del present projecte. 

La potència total a contractar per l‟edifici és 73.477,5 W. En cap cas s‟assoleixen els 

100 KW, de manera que no caldrà projectar cap reserva d‟espai per a un centre de 

transformació. 
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5. INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

5.1. CONSIDERACIONS GENERALS 

La instal·lació de fontaneria de l‟edifici comprèn el disseny de les instal·lacions 

d‟aigua freda i aigua calenta sanitària a l‟interior de cada habitatge i la instal·lació dels 

serveis comuns. Per al local es preveu donar subministrament però no s‟entra en detalls del 

disseny de la instal·lació interior.  

Els detalls del disseny de les instal·lacions de fontaneria es poden consultar en els 

Plànols 18-21 del present projecte, i els diversos càlculs realitzats així com diverses 

característiques de la instal·lació es troben a l‟Annex C. 

Al projecte arquitectònic inicial s‟ha destinat un espai per al pas de conductes i 

muntants d‟aigua que discorren per l‟edifici. Els espais reservats es poden consultar als 

Plànols 02-04. 

Tan per l‟aigua freda com per l‟ACS s‟instal·laran claus de pas per a alimentar cada 

habitatge i a la vegada cada recinte humit de l‟habitatge (banys i cuina). Instal·lant aquestes 

claus s‟aconsegueix una major sectorització i flexibilitat de la instal·lació.  

A un armari situat al vestíbul principal de l‟edifici s‟instal·la la centralització de 

comptadors. Es projecta un comptador per a cada habitatge, un per a serveis comuns i un 

pel local. Les característiques de l‟armari així com les especificacions dels comptadors es 

poden consultar a l‟Annex C del present projecte. 

Les necessitats d‟aigua mínimes per als diferents aparells sanitaris es regulen a la 

normativa vigent, especificada a l‟apartat 6.2. Tots els habitatges estan configurats de 

manera que cal donar servei a una cuina i un o dos banys, depenent de la tipologia de 

l‟habitatge. Cal recordar que, en el cas del habitatges situats a la Planta Primera i Planta 

Segona de l‟edifici, aquests inclouen una terrassa privada a la Planta Coberta on es localitza 

el safareig, de manera que s‟haurà de proveir d‟aigua freda i ACS. 

Cal tenir en compte que es realitza una instal·lació de plaques solars per a cobrir un 

60% del consum d‟ACS de l‟edifici, de manera que s‟aconseguirà una instal·lació molt més 

eficient. Els detalls de la instal·lació de plaques solars i les especificacions es tractaran al 

capítol 10 del present projecte. 
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5.2. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 

- CODI TÈCNIC DE L‟EDIFICACIÓ, exigències bàsiques de salubritat document, 

CTE-DB-HS 5, evacuació d‟aigües. 

 

- Reglament d‟Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) 

 

- CODI TÈCNIC DE L‟EDIFICACIÓ, exigències bàsiques de salubritat document, 

CTE-DB-HS 4, evacuació d‟aigües. 

 

- Nomes UNE d‟aplicació. 

 

- Reial Decret 140/2003 de 7 de Febrer, pel qual s‟estableixen els criteris sanitaris 

de la qualitat de l‟aigua de consum humà. 

 

5.3. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 

5.3.1. APARELLS FINALS 

Als banys s‟instal·laran sanitaris amb cisternes de doble càrrega amb interrupció 

voluntària per a un major estalvi d‟aigua. Totes les aixetes estaran equipades amb airejadors 

i tindran regulador de cabal. Tots els aparells sanitaris i aixetes seran homologats per 

AENOR. A les cuines es realitzarà la instal·lació de fontaneria amb previsió per a 

electrodomèstics bitèrmics. 

5.3.2. PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA 

A la planta coberta se situa una central tèrmica solar que generarà aigua calenta 

gràcies a l‟aportació del sol. Aquest sistema aportarà ACS als diversos termos elèctrics 

situats a cadascun dels habitatges. Aquest sistema d‟aportació d‟ACS mitjançant energia 

solar s‟explica amb més deteniment en el capítol 10 del present projecte. 

A l‟hora de calcular els termos es té en compte el nombre de persones que habitaran 

a cada habitatge així com el consum d‟ACS en litres al dia indicat per la normativa vigent. 

Els detalls del càlcul dels termos queda reflectit a l‟Annex C del present projecte. 

Cap de les canonades que subministraran ACS presenta una longitud major a 15 m, 

de manera que no caldrà realitzar xarxes de retorn. 
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5.3.3. DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

El dimensionat de la instal·lació es realitza seguint les indicacions del CTE. S‟han 

adoptat els cabals de litres per segon especificats per a cada tipus d‟aparell sanitari així com 

els diàmetres de les canonades recomanats. A més s‟assegura una pressió de 100kPa per a 

aixetes i 150kPa per a escalfadors. En cap cas es superarà la pressió de 500kPa. El 

subministrament d‟ACS es dur a terme entre 50 i 65 ºC. 

Cal comentar que s‟ha prestat especial atenció a l‟hora de dissenyar la instal·lació en 

el fet que cap dels recintes humits comparteixin el mateix ramal de subministrament d‟aigua, 

ja que si fos així, tallant el pas d‟aigua a un bany, per exemple, quedaria tallat el 

subministrament a tots els altres recintes humits que estiguessin aigües avall la clau de pas. 

Per al càlcul de les derivacions individuals de cada habitatge així com l‟escomesa de 

l‟edifici es parteix dels consums instantanis de cada habitatge i s‟aplica un coeficient de 

simultaneïtat. 

Els diàmetres obtinguts per a les diferents canonades així com la distribució 

d‟aquestes es poden consultar en els Plànols 18-21, i els càlculs corresponents queden 

definits en l‟Annex C del present projecte. 

5.3.4. INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ 

La instal·lació de subministrament d‟aigua comença a l‟escomesa que ha de realitzar 

la companyia subministradora d‟aigua de la zona segons les característiques de pressió, 

cabal, consum... de la seva xarxa de distribució. S‟assegura que tan el cabal com la pressió 

existents al ramal de la xarxa de distribució que discorre pel carrer Tresols són suficients per 

a garantir que la instal·lació projectada no necessiti la instal·lació de cap equip de bombeig. 

S‟instal·la una clau de pas general de la companyia a una arqueta a l‟acera del carrer i 

una altra clau de pas general per l‟abonat. El tub d‟alimentació que unirà aquesta clau amb 

la bateria de comptadors d‟aigua serà d‟un model aprovat. 
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6. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

6.1. CONSIDERACIONS GENERALS 

La instal·lació de sanejament comprèn l'evacuació d'aigües des de l'interior de cada 

habitatge, dels serveis comuns i del local fins a la xarxa de clavegueram pública. En el cas 

que ocupa la xarxa municipal no és separativa, de manera que es dissenyarà per separat la 

xarxa d'aigües residuals i pluvials però s'uniran mitjançant un sifó abans de realitzar l'enllaç 

amb la xarxa pública. 

 Al projecte arquitectònic inicial s'han destinat una sèrie d'espais per al pas dels 

baixants d'aigua. La disposició d'aquests espais queda definida als plànols de l‟Annex D. 

 Tota la instal·lació s'ha calculat i dissenyat seguint la Normativa i reglament vigent, 

especificats a l'apartat 7.2. 

6.2. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ  

- CODI TÈCNIC DE L‟EDIFICACIÓ, exigències bàsiques de salubritat document, 

CTE-DB-HS 5, evacuació d‟aigües. 

 

- NORMA UNE EN 877:2000. Tubs i accessoris de fosa grisa per a evacuació 

d‟aigües pluvials i residuals 

 

- Norma UNE EN 1329-1:1999. Sistemes de canalització en materials plàstics per a 

evacuació d‟aigües residuals (a baixa i alta temperatura) a l‟interior de l‟estructura 

dels edificis. Policlorur de vinil no plastificat (PVC-U). Part 1: especificacions per a 

tubs, accessoris i sistema. 

 

- NORMA UNE-EN 1401-1:1998. Sistemes de canalització de materials plàstics per 

a sanejament enterrat sense protecció . Poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) 

 

- NORMA UNE-EN 12.200-1:2001Sistemeses de canalització en materials plàstics 

per a l'evacuació d‟aigües pluvials aèries i a l‟exterior. Poli (clorur de vinil) 
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6.3. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

6.3.1. XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 

La xarxa d'evacuació d'aigües residuals recollirà tant les aigües grises com negres 

de cadascuna de les habitatges i el local. 

 L'evacuació dels habitatges es realitzarà mitjançant set baixants, quatre de les quals 

iniciaran la recollida a la Planta Coberta i tres més que recolliran les aigües de la Planta 

Altell i Planta Baixa. Dues d'aquestes baixants seran baixants de descàrrega directa mentre 

que una tercera serà una unió de dues baixants anteriors. La distribució de les baixants, 

derivacions y col·lectors, així com unitats de descàrrega i diàmetres establerts es defineixen 

a l‟Annex B, tant en els càlculs de dimensionat com als plànols corresponents. 

 Les derivacions dels aparells s'instal·laran en el muntatge superficial pel forjat del pis 

inferior; les zones per on discorrin els ramals d'evacuació que connecten els diversos 

aparells amb les baixants presentaran fals sostres per a facilitar el pas d'aquests. La 

distribució dels fals sostres es pot consultar en els Plànols 23-25. 

 Els col·lectors de les baixants estaran penjats i discorreran pel sostre de 

l'aparcament soterrani fins a unir-se amb el col·lector de pluvials i arribar a la xarxa de 

clavegueram públic. 

6.3.2. XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 

La xarxa de pluvials recollirà les aigües de les cobertes i les terrasses.  

 L'evacuació es realitzarà per mitjà de dues baixants que descendiran per la part 

interior de les façanes de l'edifici. Una baixant evacuarà l'aigua corresponent a les dues 

terrasses corresponents al Carrer Tresols mentre que l'altre evacuarà l'aigua de les 

terrasses i patis dels dúplexs situats a la part posterior de l'edifici. 

 Els col·lectors seran penjats i discorreran pel sostre de l'aparcament soterrani fins a 

unir-se amb el col·lector de residuals i arribar a la xarxa de clavegueram públic.   
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6.4. DIMENSIONAMENT DELS CONDUCTES 

El dimensionament dels conductes es realitzarà seguint les indicacions de les 

normatives i reglaments especificats anteriorment a l'apartat 7.2. 

6.4.1. XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 

Per al dimensionament de la xarxa d'aigües residuals inicialment es realitza un càlcul 

d'unitats de descàrrega equivalents a cadascun dels aparells sanitaris existents a les 

habitatges. Un cop realitzada l'equivalència es procedeix al dimensionat dels ramals de 

derivació que uniran els aparells amb les baixants. A l'hora de realitzar aquest càlcul cal tenir 

en compte el diàmetre de les derivacions individuals dels aparells sanitaris, ja que el tamany 

dels ramals mai pot ser inferior a aquest. 

 Un cop realitzat el càlcul dels ramals es procedeix al dimensionat de les baixants. En 

aquest cas caldrà tenir en compte les unitats de descàrrega de tots els ramals que arriben a 

la baixant. Novament el diàmetre de la baixant mai podrà ser inferior al dels ramals. 

 En el disseny de la xarxa de l'edifici cal nomenar que per raons constructives hi ha 

ramals que pateixen desviacions en la Planta Altell; segons les característiques de la 

desviació s'haurà de calcular el seu diàmetre de manera específica. 

 Per al càlcul dels col·lectors cal tenir en compte que aquests són penjats al sostre de 

l'aparcament soterrani, de manera que es dimensionaran segons el pendent i les unitats de 

descàrrega de les baixants que recullin. 

 Tots els diàmetres dels conductes es poden consultar en l‟Annex B del present 

projecte; tan en l'apartat de càlculs com als plànols. 

6.4.2. XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 

Per a la recollida d'aigües pluvials el càlcul dels conductes d'evacuació es duu a 

terme tenint en compte les diverses superfícies de servei així com la zona pluviomètrica de 

l'edifici. La zona que aplica tal i com es pot observar a figura 3 és la zona B i la isohieta 50. 

 La zona pluviomètrica implica aplica un factor corrector sobre les diverses superfícies 

de servei.  A partir de les noves superfícies es procedirà al càlcul del nombre d'embornals i 

diàmetre de les diverses canonades. La distribució i superfícies de les diverses zones de 

servei es poden observar a la figura 4.  

 Tots els diàmetres dels conductes es poden consultar en l‟Annex del present 

projecte així com la seva la distribució dels mateixos en els Plànols 22-25.  
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Figura 6.1 - Mapa d'isohietes i zones pluviomètriques 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – Representació de les zones de servei de l‟edifici per al càlcul d‟embornals.  

52 m2 65 m2 71 m2 
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6.5. SISTEMES DE VENTILACIÓ 

Es considera suficient la ventilació primària com a únic sistema ja que l'edifici 

presenta menys de 7 plantes.  

 Per a la instal·lació del sistema de ventilació primari les baixants d'aigües residuals 

es prolonguen almenys 1,30 m per sobre de la coberta de l'edifici, ja que aquesta no és 

transitable. La sortida de ventilació en cap cas podrà estar situada a menys de 6 m de 

qualsevol entrada d'aire exterior per a la climatització o ventilació, i sempre ha de 

sobrepassar-la en alçada. 

 Sortiran a coberta totes les baixants d'aigües residuals excepte les baixants 5, 6 i 7. 

La baixant número 5 és la unió de les baixants 2 i 3 que ja estan degudament ventilades. En 

el cas de les baixants 6 i 7 són baixants directes que connecten directament amb els 

col·lectors penjats del pàrquing. Aquestes baixants ja queden degudament ventilades 

mitjançant els propis aparells sanitaris. 

6.6. INSTALACIÓ D’ENLLAÇ 

Es realitzarà una connexió única a la xarxa municipal de clavegueram. 

Tota la instal·lació es projectarà de forma separativa i abans d‟abocar a la xarxa 

municipal s‟instal·laran vàlvules antiretorn per evitar entrades d‟aigua d‟una a l‟altra 

instal·lació, s‟uniran la xarxa de pluvials amb la xarxa de residuals, s‟instal·larà una nova 

vàlvula antiretorn per evitar l‟entrada d‟aigües des del clavegueram en situacions 

extraordinàries com fortes pluges, inundacions... i es realitzarà la connexió amb la xarxa de 

clavegueram mixta. 

Abans de la connexió amb la xarxa municipal s‟instal·larà un sifó amb una arqueta 

general que serà accessible des del nivell de carrer Tresols. Aquesta arqueta serà 

registrable. 
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7. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

7.1. CONSIDERACIONS GENERALS 

La instal·lació de ventilació comprèn els sistemes de ventilació dels habitatges, 

aparcament i serveis comuns de cada bloc.   

En tot el disseny de la instal·lació s‟ha donat preferència a la ventilació natural dels 

espais, de manera que només s‟ha optat per una solució de ventilació mecànica en espais 

on sigui realment imprescindible. Aplicant aquesta mesura s‟aconsegueix un estalvi 

energètic considerable i, a més a més, es reduiran considerablement les operacions de 

manteniment dels equips. 

A l‟Annex E del present projecte es poden consultar els càlculs realitzats per al càlcul 

de les ventilacions forçades i altres especificacions de la instal·lació. En els Plànols 26-29 es 

pot observar la distribució dels conductes de ventilació de cuines, banys i aparcament. 

Per al càlcul de la instal·lació s‟ha tingut en compte la normativa i reglamentació 

vigents, que s‟especifiquen en l‟apartat 8.2. del present capítol. 

7.2. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 

 

- CODI TÈCNIC DE L‟EDIFICACIÓ, exigències bàsiques de salubritat document, 

CTE-DB-HS 3, Qualitat de l‟aire interior 

 

- CODI TÈCNIC DE L‟EDIFICACIÓ, seguretat en cas d‟incendi DB-SI. 
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7.3. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 

7.3.1. INSTAL·LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES 

Totes les tipologies d‟habitatge presenten ventilació natural a totes les estàncies, 

exceptuant els banys, gràcies a les finestres. En els banys es projectarà ventilació forçada, i 

a la cuina també es preveurà una instal·lació de ventilació forçada com a suport per a 

l‟extracció dels gasos de cocció entre d‟altres. 

Per a la ventilació de les estàncies cal tenir en compte que l‟aire ha de circular des 

dels locals secs cap als humits, de manera que els dormitoris i les sales d‟estar disposaran 

de d‟apertures d‟admissió; mentre que els banys i les cuines disposaran d‟apertures 

d‟extracció. 

Com a apertures d‟admissió es disposaran dispositius de microventilació amb una 

permeabilitat al aire segons UNE EN 12207:2000 en la posició d‟apertura de classe 1. 

Aquests dispositius de microventilació són apertures fixes en els tancaments metàl·lics. 

 

 

Figura 7.1 – Exemple de finestra amb microventilació 
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Les cuines, menjadors, dormitoris i sales d‟estar han de disposar d‟un sistema 

complementari de ventilació natural, per aquesta raó s‟instal·len finestres o portes exteriors. 

La superfície practicable de les finestres i portes exteriors ha de ser almenys una vintena 

part de la superfície útil de la estància on es situen. 

Tan a l‟hora de definir la instal·lació de ventilació dels banys i de la cuina s‟ha decidit 

no compartir conductes, de manera que cada bany i cada cuina tindrà el seu propi conducte 

d‟extracció. Tots el conductes sortiran a la planta coberta badalot i tindran una alçada 

respecte a la coberta de 2m, ja que aquesta és transitable. 

Tots els càlculs realitzats per al càlcul dels cabals d‟aire així com les dimensions dels 

diversos conductes d‟extracció es poden consultar en l‟Annex D del projecte. El disseny de 

la instal·lació així com les dimensions dels conductes finals es troben en els Plànols 26-29. 

7.3.2. INSTAL·LACIÓ DE L’APARCAMENT 

Per a la ventilació de l‟aparcament s‟ha dissenyat un sistema d‟impulsió i extracció 

d‟aire mecànica seguint les indicacions del codi tècnic. Per a detalls de càlcul així com 

equipament i maquinària necessaris consultar l‟Annex D. 

 La captació d‟aire per a la impulsió com l‟extracció es duen a terme per una apertura 

situada al fons de l‟aparcament. La impulsió de manera contigua a la mitjanera oest i la 

extracció seguint la mitjanera est. Per veure la situació dels conductes consultar el Plànol 26. 

S‟han projectat tres apertures d‟admissió i tres d‟extracció a l‟interior de l‟aparcament. 

El sistema de ventilació ha d‟assegurar l‟extracció de 120 l/s per plaça, de manera 

que s‟hauran d‟extreure 720 l/s, ja que l‟aparcament té places per a sis vehicles. A més a 

més, observant la normativa contra incendis vigent, el sistema d‟extracció forçada haurà 

d‟esser capaç de garantir el funcionament durant 90 min a 400ºC. 

Comentar que per les característiques de l‟aparcament (superfície superior a 100 m2 

i espai per a més de cinc places d‟aparcament) serà necessària la instal·lació d‟un sistema 

de detecció de monòxid de carboni que activi els aspiradors mecànics quan la concentració 

superi les 100 ppm (ja que no es preveu l‟existència de treballadors). 
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Figura 7.2 – Detall de la secció de l’edifici on s’aprecia l’apertura per a captació d’aire per a 

impulsió i per a l’extracció d’aire. 

  

7.3.3. INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS COMUNS 

Per a la ventilació dels serveis comuns es dissenya una instal·lació de ventilació 

natural de l‟escala mitjançant la renovació d‟aire gràcies a les finestres instal·lades en les 

plantes Primera, Segona i Coberta. Aquestes apertures aboquen a un pati interior amb 

sortida a coberta. La sortida a coberta es cobrirà mitjançant una teulada d‟obra inclinada 

deixant espai lateral suficient per a la renovació d‟aire.  

Les dimensions d‟aquest pati interior usat per a la ventilació de l‟escala es pot 

consultar als Plànols 28-29 del present projecte. 

7.4. EXPULSIÓ DE L’AIRE A L’EXTERIOR 

L‟expulsió d‟aire per la coberta es realitzarà en tots els casos per a les xemeneies 

previstes. Aquestes evacuaran a l‟exterior a una alçada de 2 m per sobre la coberta badalot. 

Aquesta alçada d‟evacuació compleix amb les indicacions de la normativa vigent. La situació 

de les xemeneies es pot consultar en el Plànol 29 del present projecte. 

L‟extracció de l‟aparcament es realitzarà per la part corresponent al pati d‟illa tal i com 

s‟ha pogut comprovar a la figura 6. Es donarà una alçada de 2.5 m per assegurar que no 

provoca molèsties ni als veïns ni inquilins. 
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8. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

8.1. CONSIDERACIONS GENERALS 

En el present capítol es tracta el disseny i dimensionament de la instal·lació de 

climatització per a cadascun dels habitatges.  

Donat que l‟edifici no presenta instal·lació de gas, l‟aire condicionat així com la 

calefacció es realitzaran per aire. Es dissenyen la instal·lació per a utilitzar aparells de 

bomba de calor (poden subministrar tan aire fred com aire calent) que se situaran en el fals 

sostre dels banys (que tenen una alçada útil de 2,20m) i l‟aire es distribuirà a les diferents 

estances del habitatge mitjançant conductes de ventilació i uns sortidors en forma de reixa 

amb regulació de cabal. 

Els càlculs pertinents a la instal·lació de climatització es poden consultar en l‟Annex F 

del present projecte, i la distribució dels conductes així com la situació de les bombes de 

calor queden representades en els Plànols 31-33. 

8.2. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 

 

- REGLAMENT D‟INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS (RITE) 

 

- CODI TÈCNIC DE L‟EDIFICACIÓ, exigències bàsiques de salubritat document, 

CTE-DB-HS 3, Qualitat de l‟aire interior 

 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de novembre, pel que es modifica el Reglament 

d‟Instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Real Decreto 1027/2007, de 

20 de juliol. 
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8.3. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 

Per al disseny de la instal·lació de climatització dels diversos habitatges s‟han 

començat per definir quines eren les necessitats tèrmiques de cada estància. Per definir les 

necessitats tèrmiques s'ha classificat els tancaments segons si estan en contacte amb 

l‟exterior, en contacte amb un local no calefactat o si són tancaments interiors. D‟aquesta 

manera s‟han definit diferents valors de conductivitat per a cada tipus de tancament. També 

s‟han tingut en compte les apertures que tenen les estàncies, classificant finestres cap a 

l‟exterior, portes que comuniquen amb locals no calefactats o portes interiors de l‟habitatge. 

Tots els càlculs de necessitats tèrmiques dels diferents habitatges així com el 

dimensionament de la maquinària i els diversos conductes es pot consultar en l‟Annex F del 

present projecte. La distribució dels conductes i la situació de la maquinària escollida es 

poden consultar en els Plànols 31-33 tal i com s‟ha comentat anteriorment. 

8.3.1. LOCALS NO CALEFACTATS 

 Els tancaments en contacte amb locals no calefactats seran els forjats entre pisos, 

els envans que estiguin en contacte directe amb els serveis comuns de l‟edifici i les parets 

mitjaneres que separen l‟edifici de les construccions adjacents.  

La temperatura dels locals no calefactats s‟ha definit com a 15ºC a l‟hivern i 25ºC a 

l‟estiu. 

8.3.2. AIRE EXTERIOR 

Els tancaments en contacte amb l‟exterior seran les façanes davantera i darrera així 

com la coberta de l‟edifici. Cal notar però que el sostre de la Segona Planta no estarà 

completament en contacte amb l‟aire exterior, ja la Planta Coberta conté els safarejos privats 

dels habitatges de la Primera i Segona Planta, de manera que s‟ha tingut en compte a l‟hora 

de calcular les necessitats tèrmiques que una part del forjat estarà en contacte directe amb 

l‟exterior mentre que l‟altre part estarà en contacte amb un local no calefactat. 

La temperatura de l‟aire exterior s‟ha definit com a 5ºC a l‟hivern i 28ºC a l‟estiu. 

8.3.3. INTERIOR DELS HABITATGES 

Els tancaments de l‟interior dels habitatges seran tots aquells envans que no estiguin 

en contacte amb serveis comuns. En aquest cas aquests tancaments no tenen gaire pes 

sobre les necessitats tèrmiques de l‟habitatge, ja que la temperatura de les dues estàncies 

que separa és la mateixa. 
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Tenint en compte el Real Decreto 1826/2009 que modifica el RITE, la temperatura 

interior de confort dels habitatges serà 21ºC. Aquest valor de temperatura es va modificar 

per a reduir les necessitats tèrmiques i així aconseguir un major estalvi energètic. 

8.3.4. DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

 Un cop calculades les necessitats tèrmiques de cadascun dels habitatges es 

procedeix al càlcul de la maquinària necessària per a climatitzar les estàncies. Tal i com s‟ha 

comentat, la solució adoptada consta d‟un aparell de bomba de calor capaç de subministrar 

tan aire fred com aire calent. Aquesta se situa en el fals sostre dels banys. S‟instal·larà una 

màquina per habitatge excepte en el cas dels dúplexs, on s‟instal·larà una màquina per a 

cada planta. La regulació de la temperatura de les màquines es durà a terme mitjançant uns 

termòstats, la seva situació es pot comprovar en els Plànols 31-33. 

 Un cop instal·lada la màquina, l‟aire es distribueix per les diferents estances 

climatitzades de l‟habitatge mitjançant tubs de xapa metàl·lica que aboquen en apertures 

cobertes per una reixa metàl·lica que permet una regulació del cabal. Les reixes se situaran 

en la part més alta de l‟estança, i la seva situació en planta queda representada en els 

Plànols 31-33 del present projecte. 

 L‟aire expulsat per a les reixes tindrà un retorn que serà simètric als conductes que 

subministren l‟aire, novament es pot comprovar la seva situació en els Plànols 31-33 del 

present projecte. 

 Tots el compressors de les bombes de calor instal·lades se situaran a la Planta 

Coberta Badalot, la seva situació exacta es troba al Plànol 33 del projecte. Els compressors 

se situen en bancades metàl·liques amb agrupacions de dos compressors per bancada. La 

raó per la qual s‟ha decidit aquest muntatge és que les plaques solars que també es situen a 

la coberta ocupen molt d‟espais, de manera que aquesta solució era la que millor s‟adaptava 

a les necessitats. S‟ha comprovat que la situació i orientació dels compressors no influeix 

amb cap apertura d‟entrada d‟aire de l‟edifici. 

 Tots els càlculs de dimensionament de la instal·lació així com les característiques de 

la maquinària escollida es pot consultar en l‟Annex F, i el traçat de les connexions amb els 

compressors de coberta, traçat de conductes i situació de les reixes de subministrament 

d‟aire per a la climatització estan representats als Plànols 31-33.  
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9. INSTAL·LACIÓ DE CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA 

9.1. CONSIDERACIONS GENERALS 

L‟escalfament de l‟aigua calenta sanitària representa una part important del consum 

d‟energia en les instal·lacions col·lectives com la que ocupa en el present projecte. 

L‟aplicació de sistemes d‟energia solar produeix importants reduccions en les despeses 

energètiques, de manera que representa un gran estalvi energètic i, a la vegada, econòmic. 

El mercat actual posa a disposició sistemes energètics solars tecnològicament 

desenvolupats, no tant sols en termes d‟estalvi econòmic sinó també com a una opció real a 

contribuir en la generació d‟energia. 

Tal i com s‟ha comentat amb anterioritat s‟utilitzarà la instal·lació de captació solar 

tèrmica per a un preescalfament de l‟ACS, d‟aquesta manera el salt de temperatura que es 

durà a terme en els diversos termos elèctrics dels habitatges serà menor, contribuint així a 

l‟estalvi energètic.  

 Tots el càlculs de la instal·lació s‟han realitzat seguint la normativa vigent 

especificada en el següent apartat. Les característiques, especificacions i procés de càlcul 

de la instal·lació es pot consultar en l‟Annex G del present projecte. Per comprovar la 

situació de les plaques solars (situades a la Planta Coberta Badalot) consultar el Plànol 33, i 

per a consultar el recorregut de les canonades d‟ACS que discorren per d‟edifici comprovar 

els Plànols 18-21, corresponents a les instal·lacions de Fontaneria. 

9.2. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 

- Reial Decret 1618 del 4 de Juliol de 1980 (B.O.E Agost 1980) 

 

- Norma Bàsica de l‟Edificació sobre aïllament tèrmic 

 

- Reglament d‟Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i Instruccions 

Tèrmiques Complementàries (ITE) 

 

- Codi Tècnic de l‟Edificació (CTE) , Exigències bàsiques d‟estalvi d‟energia 

(HE 4) 

 

- Decret 21/2006 de 14 de febrer pel qual es regula l‟adopció de criteris 

ambientals i d‟ecoeficiència en els edificis.  
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9.3. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 

9.3.1. CONSUM D’ACS 

Per al càlcul de les necessitats energètiques per a l‟escalfament d‟ACS es considerarà 

que la temperatura a assolir són 45ºC. El consum d‟ACS es dur a terme a 60ºC però, tal i 

com s‟ha comentat anteriorment, la funció de la instal·lació d‟energia solar és preescalfar 

l‟aigua de manera que el salt tèrmic que es produeixi al termo de cada  habitatge sigui 

menor. 

És complicat estimar un consum d‟ACS de manera acurada, ja que aquest depèn dels 

costums de les persones, horaris, freqüències d‟ús...De manera que s‟acceptaran com a 

vàlids els valors definits al Decret d‟ecoeficiència (ja que són més restrictius que els valors 

proporcionats per el CTE). 

Seguint el criteri indicat, el consum d‟ACS per un edifici amb tipologia d‟habitatges és 

de 28 litres per persona i dia. En l‟ús de l‟habitatge, segons el nombre d‟habitacions es 

definirà el nombre de persones que hi habiten i així s‟obtindrà el consum d‟ACS. 

 

 
Consum d’ACS = 28 l/persona i dia 

 

HABITATGE 
NOMBRE 

D'HABITACIONS 
NOMBRE DE 
PERSONES 

CONSUM D'ACS 
(l/dia) 

BAIXOS 1A 2 3 144 

BAIXOS 2A 3 4 192 

1R 1A 2 3 144 

1R 2A 3 4 192 

2N 1A 2 3 144 

2N 2A 3 4 192 

     
TOTAL EDIFICI 

 
21 

 
1008 

Taula 9.1 – Consum d’ACS segons nombre de persones 

 

Per decidir el percentatge d‟ACS que cal cobrir amb la captació solar tèrmica s‟ha 

definit un 60%, valor imposat pel Decret d‟ecoeficiència, novament molt més restrictiu que el 

valor imposat pel CTE. Així doncs, s‟haurà de dimensionar la instal·lació per a cobrir un 

consum d‟ACS de 604,8 litres al dia. 
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9.3.2. DIMENSIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

Realitzant els càlculs pertinents, inclosos en l‟Annex G del present projecte, s‟arriba 

a la conclusió que serà necessària la instal·lació de 9 plaques solars. A l‟annex citat també 

es poden trobar les especificacions de les plaques escollides. 

 El dipòsit d‟acumulació situat a la planta coberta tindrà una capacitat de 500 litres, 

que entra dins els límits del 80% d‟ACS que s‟ha de cobrir mitjançant la captació tèrmica. Els 

acumuladors que aniran annexos als termos elèctrics de cada habitatge tindran una 

capacitat de 100 i 150 litres depenent si l‟habitatge és de 4 o 3 persones. 

Tots els muntants i canonades que distribuiran l‟aigua escalfada per captació tèrmica 

tindran un diàmetre de 20mm. El disseny i els espais per on discorren les canonades es 

poden consultar en els plànols corresponents a fontaneria, Plànols 18-21. 

Les plaques es situen a la planta coberta badalot, tenen una inclinació de 45º i estan 

encarades cap al Sud, de manera que es poden aprofitar les màximes hores de sol 

possibles. 

En el Plànol 34 es pot consultar un esquema de principi de la instal·lació de captació 

solar tèrmica on es representen les plaques, canonades, bombes i claus necessàries per al 

correcte funcionament de la instal·lació. 
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10. INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

10.1. CONSIDERACIONS GENERALS 

En aquest capítol es defineixen les instal·lacions i mesures que s‟han aplicat per a 

dur a terme la protecció contra incendis de l‟edifici. A l‟Annex H del present projecte es 

poden consultar els càlculs realitzats així com més detalls de la instal·lació, i en els Plànols 

36-39 es poden consultar les situacions de les lluminàries d‟emergència i els extintors. 

Per al càlcul de la instal·lació i l‟aplicació de mesures preventives s‟ha tingut en 

compte la normativa i la reglamentació vigent, la qual s‟indica al següent apartat. 

10.2. NORMATIVA I REGLAMENTACIÓ 

- Codi Tècnic de l‟edificació (CTE).  Seguretat en cas d‟incendi DB-SI 

 

- RIPCI – Reglament d‟Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. Reial 

Decret 1942/1993. 

 

- Normes UNE d‟aplicació 

 

10.3. DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 

10.3.1. SECTORITZACIÓ 

Donades les superfícies i els usos de les diverses zones de l‟edifici s‟ha previst 

realitzar tres sectors d‟incendi independents: l‟aparcament, el local i la zona de serveis 

comuns i habitatges. 

Els tancaments entre diferents sectors d‟incendi tindran una estabilitat al foc de EI-120, 

en el cas que ens ocupa les portes surten directament a l‟exterior de manera que no 

portaran implícit cap prescripció de valor de resistència al foc. 
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10.3.2. INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS COMUNS 

Tenint en compte l‟ocupació, superfície i ús de la zones només serà necessària la 

instal·lació d‟extintors portàtils manera que des de qualsevol punt d‟evacuació es trobi a 

menys de 15 m del mateix. Per tant, s‟instal·laran extintors de pols polivalent d‟eficàcia 21A-

113B a la planta baixa, planta primera i planta coberta, i un extintor de CO2 a l‟armari de 

centralització de comptadors. Els extintors mòbils s‟instal·laran de manera que la part més 

elevada estigui a 1,7 m. 

L‟edifici comptarà amb una instal·lació d‟enllumenat d‟emergència que es connectarà 

en cas de falta de subministrament elèctric. Cada lluminària d‟emergència comptarà amb 

una font d‟alimentació pròpia que permetrà el seu funcionament com a mínim durant una 

hora. S‟han situat lluminàries d‟emergència a cadascun dels vestíbuls de cada planta, 

davant dels quadres elèctrics de serveis comuns i a la porta de sortida/entrada de l‟edifici. 

Donades les característiques de l‟edifici i el valor d‟ocupació l‟escala serà d‟1 metre 

d‟amplada i no caldrà que sigui protegida. Totes les portes del recorregut d‟evacuació 

tindran una amplada mínima de 0,80 m i els passadissos un mínim d‟1 metre. 

La porta del vestíbul principal no caldrà que s‟obri en sentit de l‟evacuació donat al 

valor de l‟ocupació, però es recomana que el seu tancament sigui de fàcil apertura per a 

afavorir l‟evacuació. 

10.3.3. INSTAL·LACIÓ A L’APARCAMENT 

Tal i com s‟ha comentat anteriorment l‟aparcament constitueix un sector d‟incendi. No 

és necessària la projecció de cap vestíbul d‟independència ja que el sector no comunica 

directament amb la zona de serveis comuns de l‟edifici ni amb cap habitatge, l‟evacuació es 

duu a terme a l‟exterior directament. 

L‟evacuació sempre es durà a terme per l‟escala contigua a l‟ascensor per a cotxes 

amb sortida a l‟exterior; l‟ascensor per a cotxes mai es podrà utilitzar en cas d‟incendi. 

Donada l‟ocupació de l‟aparcament l‟escala serà d‟1m d‟amplada. La porta no cal que s‟obri 

en sentit de l‟evacuació donada la baixa ocupació, però es dissenya de tal manera per tal 

d‟afavorir l‟evacuació. 

Els mecanismes d‟extracció dissenyats al capítol de ventilació hauran d‟evacuar 150 

l/s i els ventiladors i conductes hauran de resistir temperatures de 400ºC, de la tipologia 

F300600 en el cas dels ventiladors i E300600 en cas dels conductes. 
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S‟ha previst la instal·lació de tres extintors mòbils, dos de pols polivalent amb eficàcia 

21A-113B situats un a cada paret mitjanera de l‟aparcament i un de CO2 situat al costat de 

quadre de comandament elèctric. Els extintors es col·locaran de manera que la seva part 

més elevada estigui com a màxim a 1,7m del paviment. 

Donat a què la ventilació de l‟aparcament és mecànica caldrà instal·lar detectors de 

fums que fessin que s‟activi l‟extracció i es bloquegi la impulsió d‟aire per tal de no afavorir 

l‟incendi. Se situaran deu detectors de fum uniformement distribuïts per l‟aparcament. 

L‟aparcament també comptarà amb una instal·lació d‟emergència que es connectarà 

quan falli el subministrament elèctric. Cada lluminària d‟emergència comptarà amb una font 

d‟alimentació pròpia que la farà funcionar com mínim durant una hora. S‟han situat 

lluminàries d‟emergència repartides per l‟aparcament, una al costat del quadre elèctric i una 

sobre la porta de sortida a l‟exterior. 
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11. CERTIFICACIÓ ENÈRGETICA DE L’EDIFICI 

Per a la certificació energètica de l‟edifici s‟ha utilitzat els programes LIDER i 

CALENER. En l‟Annex I del present projecte s‟adjunten els informes obtinguts per ambdós 

programes. 

Tot seguit s‟adjunten la gràfica de compliment de la reglamentació obtinguda pel 

programa LIDER i l‟etiqueta de certificació energètica obtinguda mitjançant el programa 

CALENER.  

 

 
 

 
 

Figura 11.1 – Gràfica de compliment de la reglamentació establerta pel Codi Tècnic de 
l‟Edificació, en el seu document bàsic HE-1. 
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Figura 11.2 – Etiqueta de certificació energètica B obtinguda mitjançant el programa 

CALENER. 

 

Queda constància que l‟edifici projectat amb les instal·lacions definides és molt 

eficient energèticament parlant. Cal comentar que per a aconseguir la certificació energètica 

B té molt a veure el fet de tenir una cobertura d‟ACS del 60% per captació solar tèrmica, ja 

que això fa que les emissions de CO2 de l‟edifici disminueixin considerablement. 
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12. IMPACTE AMBIENTAL 

RESIDUS: 

- Minimització dels residus generats per l‟obra i control del destí del material 

sobrant. 

 

- Possibilitat de recollida selectiva dels residus generats pels futurs inquilins 

per mitjà dels contenidors situats a escassos metres de l‟edifici. 

 

REDUCCIÓ DEL CONSUM I ESTALVI ENERGÈTIC 

- L‟edifici presenta un sistema d‟energia de captació solar tèrmica que té 

com a finalitat escalfar fins a 40ºC l‟aigua calenta sanitària. El sistema 

instal·lat cobreix el 60% del consum total d‟ACS. 

 

- S‟equipen aixetes amb regulador de cabal i airejadors. Aquesta solució 

contribueix a un estalvi d‟aigua del 40%. 

 

- Apertura d‟aixetes en posició d‟aigua freda. 

 

- Sanitaris amb cisternes equipades amb mecanismes de descàrrega 

d‟interrupció voluntària i doble descàrrega que comporten un estalvi del 

30% d‟aigua. 

 

- Instal·lació dissenyada per a electrodomèstics bitèrmics (amb entrada 

d‟aigua freda i aigua calenta). 

 

- Utilització de lluminàries de baix consum a les zones comuns i a diverses 

estàncies dels habitatges. 

 

- Control i regulació de la climatització d‟aire fred i calent individualitzat per a 

cada habitatge i amb programador. 

 

SELECCIÓ DELS MATERIALS 

- Portes i finestres de doble vidre que contribueixen a un millor aïllament 

tèrmic i acústic. 

 

- Cablejat elèctric de tipus XLPE sense utilització de PVC per a la coberta o 

l‟aïllament, no propagadors de la flama, lliures d‟halògens i metalls pesants 

i de reduïda emissió de gasos tòxics al cremar-se.  
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13. PLÀNOLS 

 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA I GENERALITATS 

01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

02 PLANTA SOTERRANI 

03 PLANTA BAIXA I ALTELL 

04 PLANTA PRIMERA I PLANTA SEGONA 

05 PLANTA COBERTA I PLANTA COBERTA BADALOT 

06 SECCIONS 

07 FAÇANES 

 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

08 INST. ELÈCTR.- PLANTA SOTERRANI  

09 INST. ELÈCTR.- BAIXOS I ALTELL 

10 INST. ELÈCTR.- PLANTA PRIMERA I SEGONA 

11 INST. ELÈCTR.- PLANTA COBERTA I COBERTA BADALOT 

12 ESQUEMA UNIFILAR – LÍNIA REPARTIDORA 

13 ESQUEMA UNIFILAR – BAIXOS PRIMERA 

14 ESQUEMA UNIFILAR – BAIXOS SEGONA 

15 ESQUEMA UNIFILAR – 1R 1A, 2N 1A 

16 ESQUEMA UNIFILAR – 1R 2A, 2N 2A  

17 ESQUEMA UNIFILAR – SERVEIS COMUNS 

18 ESQUEMA UNIFILAR – APARCAMENT  
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INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 

19 INST. FONT. – PLANTA SOTERRANI 

20 INST. FONT. – BAIXOS I ALTELL 

21 INST. FONT. – PLANTA PRIMERA I SEGONA 

22 INST. FONT. – PLANTA COBERTA I COBERTA BADALOT 

 

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

23 INST. SANEJ. – PLANTA SOTERRANI 

24 INST. SANEJ. – BAIXOS I ALTELL 

25 INST. SANEJ. – PLANTA PRIMERA I SEGONA 

26 INST. SANEJ – PLANTA COBERTA I COBERTA BADALOT 

 

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ  

27 INST. VENT. – PLANTA SOTERRANI 

28 INST. VENT. – BAIXOS I ALTELL 

29 INST. VENT. – PLANTA PRIMERA I SEGONA 

30 INST. VENT. – PLANTA COBERTA I COBERTA BADALOT 

 

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

31 INST. CLIMA. – BAIXOS I ALTELL 

32 INST. CLIMA. – PLANTA PRIMERA I SEGONA 

33 INST CLIMA – PLANTA COBERTA I COBERTA BADALOT 
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INTAL·LACIÓ CAPTACIÓ SOLAR TÈRMICA 

34 PLAQUES SOLARS – PLANTA COBERTA I COBERTA BADALOT 

35 ESQUEMA DE PRINCIPI – SOLAR I ACS 

 

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

36 PCI – PLANTA SOTERRANI 

37 PCI – BAIXOS I ALTELL 

38 PCI – PLANTA PRIMERA I SEGONA 

39 PCI – PLANTA COBERTA I COBERTA BADALOT 
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14. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

Els detalls dels amidaments així com el pressupost desglossat i la justificació dels 

preus es poden consultar en l‟Annex M del present projecte. 

El pressupost total d‟execució material de les instal·lacions del present projecte és de 

227.522,19 € (DOS-CENTS VINT-I-SET MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS AMB DINOU 

CÈNTIMS D‟EURO). 

El pressupost per contracte (P.E.C) de les obres contemplades ascendeix a la 

quantitat de 270.751,40 € (DOS-CENTS SETANTA MIL SET-CENTS CINQUANTA-UN 

EUROS AMB QUARANTA CENTIMS D‟EURO). A aquest valor cal afegir-li l‟IVA 

corresponent d‟acord amb la legislació en el moment de l‟emissió de la factura. 

Els honoraris corresponents a la redacció del present projecte corresponent al 3% 

sobre el P.E.C, de manera que el valor ascendeix a 8.122,54 € (VUIT MIL CENT VINT-I-

DOS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS D‟EURO). A aquest valor cal afegir-li l‟IVA 

corresponent d‟acord amb la legislació vigent en el moment de l‟emissió de la factura. 
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Conclusions 

S‟ha redactat el projecte executiu d‟instal·lacions d‟un edifici de vivendes plurifamiliar 

situat al carrer Tresols número 42 de Gavà, comarca del Baix Llobregat. A més a més s‟ha 

realitzat la llicència d‟activitat ambiental de l‟aparcament privat i s‟ha realitzat la certificació 

energètica de l‟edifici. 

Durant la realització del projecte s‟ha buscat l‟estricte compliment de les normatives 

que són d‟aplicació en els diferents camps i s‟han aplicat criteris de sostenibilitat, eficiència, 

confort i qualitat per tal de garantir un bon rendiment de totes les instal·lacions i aconseguir 

una llarga durabilitat de les mateixes. 

Totes les propostes realitzades s‟han recolzat mitjançant una gran quantitat de 

documentació gràfica i descriptiva de les instal·lacions per tal d‟obtenir una millor visió de les 

solucions proposades i per una més senzilla execució de les mateixes. 
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