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RESUM  

El present projecte es basa amb  la instal�lació elèctrica d’un geriàtric ubicat a 
Sant Carles de la Ràpita. El centre està dividit en tres plantes, i cadascuna d’elles 
tindrà un ús. Així, la planta baixa serà el centre de dia on els usuaris faran 
diverses activitats, la primera planta serà el centre de nit on estaran les 
habitacions, i la planta soterrani estarà formada per l’aparcament i altres serveis 
com cuina o bugaderia. 

Les instal�lacions a realitzar seran bàsicament enllumenat, força, 
subministrament en cas d’averia i instal�lació de plaques fototèrmiques per a 
l’estalvi d’ACS. També es farà un previsió de la climatització i ventilació, però 
sense realitzar-ne la instal�lació. Per finalitzar, hi haurà un últim capítol que ens 
farà un resum de protecció contra incendis. 

Tots els càlculs i aspectes de disseny es faran sempre complint la normativa 
vigent, per a un bon ús i funcionament del geriàtric.  

RESUMEN  

El presente proyecto se basa en la instalación eléctrica de un geriátrico ubicado 
en Sant Carles de la Ràpita. El centro está dividido en tres plantas, y cada una de 
ellas tendrá un uso. Así, la planta baja será el centro de día donde los usuarios 
realizaran diversas actividades, la primera planta será el centro de noche donde 
estarán las habitaciones, y la planta sótano estará formada por el aparcamiento 
y otros servicios como cocina o lavandería.  

Las instalaciones a realizar serán básicamente alumbrado, fuerza, suministro en 
caso de avería e instalación de placas fototérmicas para el ahorro de ACS. 
También se hará una previsión de la climatización y ventilación, pero sin realizar 
la instalación. Para finalizar, habrá un último capítulo que nos hará un resumen 
de protección contra incendios.  

Todos los cálculos y aspectos de diseño se harán siempre cumpliendo la 
normativa vigente, para un buen uso y funcionamiento del geriátrico.  

ABSTRACT 

The current master thesis consists of the wiring of a nursing home located in 
Sant Carles de la Ràpita. The center is divided into three floors, and each has a 
different use. The ground floor will be the day center where users (elder people) 
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will perform various activities, the first floor will be the night center, where the 
private rooms will be, and the basement will consist of a parking and other 
services such as kitchen and laundry. 

Facilities to include are basically lighting, power supply, power supply in case of 
damage, and installation of photothermal plates for saving in the conditioning of 
water for sanitary use. There will also be a study for a future installation of air 
conditioning and ventilation. Finally, there will be a short chapter on fire 
protection. 

All aspects of design calculations will always comply with current legislation, for 
the best use and operation of the nursing home. 
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CAPÍTOL 1: 

ABAST DEL PROJECTE 

Aquest capítol tracta diferents punts, com són els objectius a tractar a la 
instal�lació, l’emplaçament, la composició de l’edifici així com la normativa 
aplicable. 

1.1. Objectius 
El següent projecte és el disseny d’un geriàtric compost de Planta Soterrani 
(aparcaments i instal�lacions), Planta Baixa (centre de dia), Planta 1ª (centre 
residencial). 
 

Instal�lacions que avarca el projecte: 

 

o Enllumenat general 
 

o Enllumenat d’emergència 
 

o Força 
 

o Grup electrogen complementari 
 

o Telèfon emergència habitacions 
 

o Instal�lació solar tèrmica 
 

No es realitzaran les instal�lacions de climatització, ventilació i contra incendi 
però si que es farà una previsió i es comentaran breument. 
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1.2. Emplaçament 
Direcció: Avda. Del Esports, núm. 27 

Localitat: SANT CARLES DE LA RÀPITA 

 

A l’apartat de plànols s’adjunta situació i emplaçament 

 

1.3. Criteris funcionals i de composició 
L’accés a l’edifici es farà per l’avinguda del esports i s’orienta l’edifici de cara a 
Est i Sud minimitzant les obertures a Nord i a Oest. L’edifici té forma de ele (L)  
quedant un espai exterior que s’utilitzarà com a plaça.  

Totes les peces queden ventilades i il�luminades a l’espai exterior, per mig 
d’obertures a façana, excepte els banys, que estaran ventilats per mig de shunts 
de ventilació que arriben fins la planta de coberta. 

Els acabats exteriors de la façana, seran a base de morter monocapa acabats 
raspat i pedra natural. Els coronaments de baranes i ampits de finestres i 
balconades seran de pedra natural nacional. 

Els acabats dels paraments interiors de les dependències principals dels 
dormitoris seran de guix i pintats, mentre que els acabats de les cuines i banys 
serà mestrejat amb morter o aplacat . Els sostres s’aplacaran amb falç sostre 
d’escaiola vista, de sistema desmuntable i entramat ocult, per tal de facilitar la 
reparació de les instal�lacions. 

 

1.4. Normativa i legislació 
Per a la realització de càlculs i disseny s’han tingut en compte les següents 
normatives: 
 

o Codi tècnic de l'edificació (CTE) 
 

o Reglament d’instal�lacions tèrmiques als edificis (RITE) 
 

o RBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions 
tècniques complementaries. 

 
o UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i 

conductors aïllats. 
 

o UNE 20-434-90: Sistema de designació de cables. 
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o UNE 20-460-90 Part 4-43: Instal�lacions elèctriques en edificis. Protecció 
contra les sobreintensitats. 

 
o UNE 20-460-90 Part 5-54: Instal�lacions elèctriques en edificis. Connexió a 

terra i conductors de protecció. 
 

o UNE 149201: Proveïment d'aigua, Dimensionament d'instal�lacions d'aigua 
per a consum humà dintre dels edificis. 

 
o UNE EN 12464-1: Il�luminació dels llocs de treball, Part1: Llocs de treball 

interiors. 
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CAPÍTOL 2: 

DESCRIPCIÓ DEL LOCAL 

En el capítol segon, és farà un descripció del local, explicant de quines zones 
consta i quants metres quadrats hi ha a cada una d’elles. 

2.1. Descripció de l’edifici 
El projecte es desenvolupa en un sol edifici, el qual està compost d’una planta 
soterrani, planta baixa, planta primera i coberta. 

L’edifici en planta soterrani estarà format per : 

� Una zona d’aparcament formada per:  50 places de pàrking per a 
cotxes, 7 places pàrking per a motos  

� Bugaderia 

� Cuina 

� Magatzems 

� Cambra de bombes 

� Grup electrogen 

� Dipòsits de gasoil 

� Dipòsit d’aigua per a BIES 

� Vestuaris per al personal 

� Accessos a la planta baixa. 

 
La  planta  Baixa consta de les dependències d’administració i direcció del centre 
i del  servei d’allotjament diürn (centre de dia): 

� Vestíbul  i  recepció. 

� Direcció. 
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� Serveis higiènics per visites. 

� Sala d’espera. 

� Sala Polivalent. 

� Dutxes geriàtriques. 

� Perruqueria. 

� Sala Fisioteràpia. 

� Despatx fisioterapeuta. 

� Despatx usos múltiples. 

� Despatx de cessió. 

� Despatx assistent Social. 

 

La planta Primera consta de: 

� 17 habitacions , 16 de dobles i 1 d’individual  amb els bany  
incorporats cada una d’elles 

� Menjador (amb accés a terrassa) 

� Cambra per a la roba bruta  

� Magatzem 

� Farmaciola  

� Sala-estar amb accés a una terrassa. 

 

A la planta coberta estarà ubicat: 

� Col�lectors de captació fototèrmics. 

� Subquadre climatització 

� Subquadre muntalliteres 

� Subquadre ascensor 

� Subquadre calderes 

 

2.1.1 Distribució per superfícies 

Taula1. Superfícies planta soterrani. 

Superfícies Planta Soterrani 

VESTIDOR 56,45 m2 

WC PERSONAL 1 5,30 m2 

WC PERSONAL 2 5,65 m2 

CAMBRA DE BOMBES 16,90 m2 

DIPÒSIT BIES 21,60 m2 
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DISTRIBUIDOR 7,55 m2 

ESCALA 1 19,05 m2 

DISTRIBUIDOR 1 66,30 m2 

DISTRIBUIDOR 2 3,50 m2 

MAGATZEM 1 17,60 m2 

MAGATZEM 2 23,50 m2 

MAGATZEM 3 10,20 m2 

CAMARES 19,30 m2 

SALA FREDA 10,10 m2 

DISTRIBUIDOR 22,10 m2 

DESPATX 3,50 m2 

CUINA 108,20 m2 

ESCALA 2 17,20 m2 

DISTRIBUIDOR 3 5,50 m2 

BUGADERIA 108,55 m2 

DISTRIBUIDOR 4 3,10 m2 

DISTRIBUIDOR 5 6,20 m2 

DIPÒSIT GASOIL 27,15 m2 

RAMPA 92,15 m2 

ESCALA 24,20 m2 

PAS 3,40 m2 

TRASTER 1 6,80 m2 

TRASTER 2 9,75 m2 

TRASTER GERIÀTRIC 20,60 m2 

APARCAMENT VEHICLES  680,8 m2 

ZONA DE CIRCULACIÓ 916,46 m2 
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Total Planta Soterrani 2.388,66 m2 

 

Taula 2. Superfícies planta baixa. 

Superfícies Planta baixa 

PORXO 10,85 m2 

VESTIBUL 130,00 m2 

ESCALA 1 13,20 m2 

DISTRIBUIDOR 60,80 m2 

RECEPCIÓ 18,00 m2 

DIRECCIÓ 19,30 m2 

ASSISTENT SOCIAL 16,50 m2 

SERVEIS HOMES 9,95 m2 

SERVEIS DONES 11,30 m2 

NETEJA 3,05 m2 

GUARDAROPIA 9,10 m2 

FARMACIOLA 6,00 m2 

ESCALA 2 24,40 m2 

SALA POLIVALENT 169,40 m2 

SALA DESCANS 42,10 m2 

DUTXA GERIÀTRICA 1 6,45 m2 

DUTXA GERIÀTRICA 2 7,00 m2 

SALA D'ESPERA 34,50 m2 

SALA 24,10 m2 

DESPATX 1 17,80 m2 

DESPATX 2 17,80 m2 

DESPATX 3 18,70 m2 
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PERRUQUERIA 18,30 m2 

PAS 47,50 m2 

SALA FISIOTERAPIA 132,40 m2 

VESTIDOR /WC 16,35 m2 

SALA HIDROMASSATGE 20,50 m2 

PORXO 4,60 m2 

ESCALA 20,00 m2 

JARDI 1.277,80 m2 

 

Total Planta Baixa 2.207,75 m2 

 

Taula3. Superfícies Primera planta. 

Superfícies Primera Planta 

DORMITORI 1 19,90 m2 

BANY 4,40 m2 

DORMITORI 2 20,60 m2 

BANY 4,80 m2 

DORMITORI 3 20,60 m2 

BANY 4,70 m2 

DORMITORI 4 18,85 m2 

BANY 3,90 m2 

DORMITORI 5 20,40 m2 

BANY 4,00 m2 

DORMITORI 6 13,70 m2 

BANY 4,45 m2 

DORMITORI 7 16,80 m2 
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BANY 3,90 m2 

DORMITORI 8 18,30 m2 

BANY 4,70 m2 

DORMITORI 9 18,40 m2 

BANY 4,80 m2 

DORMITORI 10 18,50 m2 

BANY 4,65 m2 

DORMITORI 11 18,50 m2 

BANY 4,65 m2 

DORMITORI 12 19,00 m2 

BANY 4,65 m2 

DORMITORI 13 18,60 m2 

BANY 4,35 m2 

DORMITORI 14 20,60 m2 

BANY 4,40 m2 

DORMITORI 15 20,20 m2 

BANY 4,50 m2 

DORMITORI 16 18,35 m2 

BANY 4,30 m2 

DORMITORI 17 18,65 m2 

BANY 4,50 m2 

FARMACIOLA 13,50 m2 

BANY 3,90 m2 

DESPATX 19,45 m2 

MAGATZEM 7,35 m2 

MAGATZEM 3,65 m2 

INSTAL�LACIONS 7,30 m2 



Josep Emili Brunet Panizo  

 - 18 - 

CADIRES-GRUA 6,45 m2 

DUTXA -GERIATRICA 7,65 m2 

SALA-ALZEIMER 81,40 m2 

ESCALA 1 18,70 m2 

ESCALA 2 16,70 m2 

PASSADÍS 171,70 m2 

MENJADOR-ESTAR 105,20 m2 

TERRASSA  210,85 m2 

 

Total Planta Primera 1.069,40 m2 
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CAPÍTOL 3: 

INSTAL�LACIÓ ELÈCTRICA 

En aquest capítol es descriurà la instal�lació elèctrica que es durà a terme al 
geriàtric. 

 

3.1. Introducció 
Es projectarà una instal�lació elèctrica amb doble subministrament, l’un de 
funcionament normal amb subministrament per part de la companyia elèctrica, i 
l’altre amb funcionament en cas d’emergència i subministrament per part del 
grup electrogen. 

Es dissenyarà la instal�lació elèctrica de l’enllumenat i força, que garanteixi el 
bon funcionament del geriàtric 

 

3.2. Legislació i normativa 
En la realització del projecte s'han tingut en compte les següents normes i 
reglaments: 

 

o REBT-2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions 
tècniques complementàries. 

 
o Guies tècniques d'aplicació per a baixa tensió. 

 
o Guia Vademècum para aplicacions d'enllaç (FECSA-ENDESA). 

 
o Codi tècnic de l'edificació. 
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o UNE 20-460-94 Part 5-523: Intensitats admissibles en els cables i 
conductors aïllats. 

 
o UNE 20-434-90: Sistema de designació de cables. 

 
o UNE 20-460-90 Part 5-54: Instal�lacions elèctriques en edificis. Posada a 

terra i conductors de protecció. 
 

o UNE EN 12464-1: Il�luminació dels llocs de treball, Part1: Llocs de treball 
interiors 

 

3.3. Potència prevista per la instal�lació 
Donades les característiques de l'obra i els consums previstos, s’ha previst la 
següent relació de receptors de força, enllumenat i altres usos amb indicació de 
la seva potència elèctrica: 

La potència total prevista per la instal�lació serà: 
 

Potència total prevista: 246,4 kW 
 
Apliquem un coeficient de simultaneïtat de 0,8 

 
Segons el Vademècum de FECSA-ENDESA Anexe 1, la potència que més s’ajusta 
és de 218KW 
 

Potència a contractar: 218 KW 

 

3.3.1 Detall de la potència prevista 

A continuació es mostra la potència prevista per la instal�lació, detallant 
l’enllumenat i la força de cada quadre: 

Taula 4. Previsió cuina 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

Enll. Magatzem Enllumenat 8+1 612W Monofàsic 

Emergència 
Magatzem 

Enllumenat 3 60W Monofàsic 

Enll. Cuina Enllumenat 17+1 1.260W Monofàsic 

Emergència cuina Enllumenat 3 60W Monofàsic 

End. Magatzem Força 2 1.000W Monofàsic 

S
U

B
Q

U
A

D
R

E
 C

U
IN

A
 

End. Cuina 1 Força 10 3.000W Monofàsic 
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End. Cuina 2 Força 9 3.000W Monofàsic 

Armari snack AFN Força 1 1.000W Monofàsic 

Armari peix Força 1 300W Monofàsic 

Taula snack MSP Força 1 250W Monofàsic 

Taula gastronorm Força 1 310W Monofàsic 

Campana 
extracció 

Força 1 2.208W Trifàsic 

Campana 
aportació 

Força 1 1.472W Trifàsic 

Carros calents Força 4 6.000W Monofàsic 

Cambra 
refrigeració 

Força 1 700W Trifàsic 

Preparacions en 
fred 

Força 1 1.500W Trifàsic 

Rentavaixelles Força 1 13.500W Trifàsic 

Muntacàrregues 1 Força 1 3.000W Trifàsic 

Muntacàrregues 2 Força 1 3.000W Trifàsic 

Previsió llocs de 
treball 

Força 1 10.000W Trifàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,7  

 

TOTAL 31.339,2W 
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Taula 5. Previsió bugaderia 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

Enll. Bugaderia Enllumenat 13+1 972W Monofàsic 

Enll. emergència Enllumenat 3 60W Monofàsic 

Endolls 
bugaderia 

Força 2 700W Monofàsic 

Assecadora S/E-
7 

Força 1 5.400W Monofàsic 

Lavadora LF/E-8 Força 1 6.750W Trifàsic 

Lavadora LF/E-
13 

Força 1 10.000W Trifàsic 

Lavadora LF/E-
25 

Força 1 22.000W Trifàsic 

Calandra Força 1 20.500W Trifàsic 

Taula repàs Força 1 6.700W Trifàsic 

Assecadora 
SF/E-13 

Força 1 18.500W Trifàsic 

Compressor Força 1 5.000W Trifàsic 

Extracció vapor 
1 

Força 1 2.000W Trifàsic 

Extracció vapor 
2 

Força 1 2.000W Trifàsic 

Previsió llocs de 
treball 

Força 1 10.000W Trifàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,6  

 

S
U

B
Q

U
A

D
R

E
 B

U
G

A
D

E
R

IA
 

TOTAL 66.349,2W 
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Taula 6. Previsió muntalliteres 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

Motor 
muntalliteres 

Força 1 13.000W Trifàsic 

End. Sala 
muntalliteres 

Força 1 1.000W Monofàsic 

Enll. permanent Enllumenat 3 108W Monofàsic 

Enll.cabnina Enllumenat 1 100W Monofàsic 

Enll. Rosari Enllumenat 3 180W monofàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,9  

 

S
U

B
Q

U
A

D
R

E
 M

U
N

T
A

L
L
IT

E
R

E
S

 

TOTAL 12.949,2W 

 

Taula 7. Previsió ascensor 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

Motor ascensor Força 1 6.000W Trifàsic 

Enll. Cabina Enllumenat 1 100W Monofàsic 

Enll. Permanent Enllumenat 3 108W Monofàsic 

Enll. rosari Enllumenat 3 180W Monofàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,9  

 

S
U

B
Q

U
A

D
R

E
 A

S
C

E
N

S
O

R
 

TOTAL 5.749,2W 
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Taula 8. Previsió aparcament 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

Enll. Permanent Enllumenat 14 1.008W Trifàsic 

Enll. Emergència 
1 

Enllumenat 7 140W Monofàsic 

Enll. Emergència 
2 

Enllumenat 17 140W Monofàsic 

Enll. 
Temporitzat 

Enllumenat 16 1.152W Trifàsic 

Enll. Accés 1 Enllumenat 4 144W Monofàsic 

Enll. Accés 2 Enllumenat 6+1 246W Monofàsic 

Enll. Magatzem Enllumenat 2 144W Monofàsic 

End. Magatzem Força 1 800W Monofàsic 

Enll. Sala grup Enllumenat 3+1 252W Monofàsic 

End. Sala grup Força 2 2.000W Monofàsic 

Porta 
automàtica 

Força 1 1.500W Monofàsic 

Extracció 1 Força 1 2.208W Monofàsic 

Extracció 2 Força 1 2.208W Monofàsic 

Centraletes Força 1 1.000W Monofàsic 

Maniobra Força 1 100W Monofàsic 

Previsió llocs de 
treball 

Força 1 5.000W Trifàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,7  

 

S
U

B
Q

U
A

D
R

E
 A

P
A

R
C

A
M

E
N

T
 

TOTAL 12.629,4W 
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Taula 9. Previsió sala bombes 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

Enll. Sala 
bombes 

Enllumenat 3 216W Monofàsic 

Enll. Emergència Enllumenat 1 20W Monofàsic 

End. Sala Força 1 2.000W Monofàsic 

Maquinaria 
bombes 

Força 1 21.000W Trifàsic 

Previsió llocs de 
trebal 

Força 1 3.000W Trifàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,6  

 S
U

B
Q

U
A

D
R

E
 S

A
L
A

 B
O

M
B

E
S

 

TOTAL 16.641,6W 

 

Taula 10. Previsió Menjador Planta baixa 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

Enll. Menjador Enllumenat 39 1.404W Monofàsic 

Enll. Emergència Enllumenat 5 100W Monofàsic 

End. Menjador Força 16 3.000W Monofàsic 

Previsió llocs de 
treball 

Força 1 2.000W Trifàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,8  

 

S
U

B
Q

U
A

D
R

E
 M

E
N

JA
D

O
R

 P
L
. 

B
A

IX
A

 

TOTAL 5.203,8W 
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Taula 11. Previsió Climatització 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

Refredadora Força 1 40.000W Trifàsic 

Maquinaria clima Força 1 8.860W Trifàsic 

Enll. Zona 
climatització 

Enllumenat 2 300W Monofàsic 

Previsió llocs de 
treball 

Força 1 5.000W Trifàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,6  

 

S
U

B
Q

U
A

D
R

E
 C

L
IM

A
 

TOTAL 32.496W 

 

Taula 12. Previsió Sala calderes 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

End. Sala Força 1 1.800W Monofàsic 

Primari clima Força 1 2.000W Trifàsic 

Enll. Sala Enllumenat 3 216W Monofàsic 

Emergència Enllumenat 1 20W Monofàsic 

Maquinaria calderes Força 1 5120W Trifàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,6  

 

S
U

B
Q

U
A

D
R

E
 C

A
L
D

E
R

E
S

 

TOTAL 5.493,6W 
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Taula 13. Previsió Primera planta 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

End. Passadís Força 7 1.800W Monofàsic 

Enll. Serveis / roba 
/ personal 

Enllumenat 3+2+1+2 496W Monofàsic 

Enll. Cadires / 
servei minus. 

Enllumenat 1+1+2 208W Monofàsic 

Enll. Farmaciola Enllumenat 2 144W Monofàsic 

Enll. Terrassa Enllumenat 4 200W Monofàsic 

Enll. Passadís Enllumenat 21 756W Monofàsic 

Enll. Emergència Enllumenat 15 300W Monofàsic 

Enll. Menjador 1 Enllumenat 20 720W Monofàsic 

Enll. Sala Enllumenat 15 1.080W Monofàsic 

Enll. Emergència Enllumenat 3 60W Monofàsic 

End. Robes / 
personal / serveis 

Força 4 2.000W 
Monofàsic 

End. Sala Força 4 1.500W Monofàsic 

End. Menjador 1 Força 5 2.500W Monofàsic 

End. Farmaciola / 
recepció 

Força 9 2.250W 
Monofàsic 

Habitacions Força 17 34.000W Trifàsic 

Previsió llocs de 
treball 

Força 1 5.000W Trifàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,6  

 

S
U

B
Q

U
A

D
R

E
 P

R
IM

E
R

A
 P

L
A

N
T
A

 

TOTAL 31.808,4W 
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Taula 14. Previsió General (planta baixa) 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

Enll. Exterior 
projectors 

Enllumenat 10 700W Monofàsic 

Enll. Jardí Enllumenat 31 1.240W Monofàsic 

Enll. rètol exterior Enllumenat 1 1.000W Monofàsic 

Enll. Serveis pl. 
Baixa 

Enllumenat 8+12 632W Monofàsic 

Enll. Dutxes 
geriàtriques 

Enllumenat 4+2 272W Monofàsic 

Enll. Emergència 
dutxes 

Enllumenat 2 40W Monofàsic 

Enll. Sala-estar Enllumenat 6 216W Monofàsic 

Enll. Emergència 
sala-estar 

Enllumenat 1 20W Monofàsic 

End. Serveis Força 2 1.800W Monofàsic 

End. Dutxes 
geriàtriques 

Força 2 1.800W Monofàsic 

End.sala-estar Força 6 2.000W Monofàsic 

End. 
Mostrador/direcció 

Força 17 3.000W Monofàsic 

End. 
Assistent/farmaciola 

Força 4 2.000W Monofàsic 

Enll. Serveis visites 
+ servei dutxa 

Enllumenat 8+4 314W Monofàsic 

Enll. Despatx 
multiusos 

Enllumenat 8 576W Monofàsic 

Enll. Despatx 
fisioterapia 

Enllumenat 4 288W Monofàsic 

Enll. Perruqueria Enllumenat 7 252W Monofàsic 

Enll.sala fisioterapia Enllumenat 12 864W Monofàsic 

G
E

N
E
R

A
L
 (

P
L
A

N
T

A
 B

A
IX

A
) 

Enll. Magatzem Enllumenat 6 432W Monofàsic 
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Enll. Emergència Enllumenat 11 220W Monofàsic 

End. Seveis visites 
+ sevei dutxa 

Força 4 1.800W Monofàsic 

End. Despatxos 
multiusos 

Força 7 2.100W Monofàsic 

End. Despatx 
fisioterapia 

Força 3 1.500W Monofàsic 

End. Perruqueria Força 6 3.000W Monofàsic 

End. Sala 
fisioterapia 

Força 14 4.000W Monofàsic 

End. Magatzem Força 4 1.500W Monofàsic 

Enll. Hall Enllumenat 14 504W Monofàsic 

Enll. Passadís Enllumenat 13 468W Monofàsic 

Enll. 
Mostrador/direcció 

Enllumenat 4+8 576W Monofàsic 

Enll. 
Assistent/farmaciola 

Enllumenat 4+1 360W Monofàsic 

Enll. Emergència Enllumenat 15 300W Monofàsic 

Enll. Roba bruta Enllumenat 1 72W Monofàsic 

End. Roba bruta Força 1 500W Monofàsic 

End. Passadís Força 7 1.500W Monofàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,6  

 

TOTAL 21.507,6W 
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Taula 15. Previsió General (planta Soterrani) 

Quadre Denominació Tipus Unitats Potència Subministrament 

End. Passadís Força 4 1.500W Monofàsic 

End. Escala 1 Força 4 800W Monofàsic 

End. Escala 2 Força 4 800W Monofàsic 

Enll. Vestidors Enllumenat 5 360W Monofàsic 

Enll. Emergència 
vestidors 

Enllumenat 2 40W Monofàsic 

End. Vestidors Força 4 1.000W Monofàsic 

Enll. Escales 1 Enllumenat 6+1 252W Monofàsic 

Enll. Escales 2 Enllumenat 6+1 252W Monofàsic 

Emergència 
escales 1 

Enllumenat 6 120W Monofàsic 

Emergència 
escales 2 

Enllumenat 6 120W Monofàsic 

End. Serveis Força 2 1.500W Monofàsic 

Enll. Serveis Enllumenat 6 272W Monofàsic 

Enll. Emergència 
serveis 

Enllumenat 2 40W Monofàsic 

 

Coeficient simultaneïtat  0,6  

 

G
E

N
E
R
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L
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L
. 

S
O
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E

R
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A
N
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TOTAL 4.233,6W 
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3.4. Locals de pública concurrència 
Les instal�lacions en locals de pública concurrència, compliran les condicions de 
caràcter general segons la ITC-BT-28 que a continuació es senyalen: 

a) El quadre general de distribució es col�locarà en el punt més pròxim 
possible a l’entrada de l’escomesa o derivació individual i es col�locarà al 
costat o sobre d’ell, els dispositius de comandament i protecció establerts 
en la instrucció ITC-BT-17. Quan no sigui possible la instal�lació del quadre 
general en aquest punt, s’instal�larà en l’anomenat punt un dispositiu de 
comandament i protecció.  

b) De l’anomenat quadre general sortiran les línies que alimenten 
directament als aparells receptors o bé les línies generals de distribució a 
les que es connectarà mitjançant caixes o a traves de quadres secundaris 
de distribució els diferents circuits alimentadors. Els aparells receptors que 
consumeixen més de 16 A s’alimentaran directament des del quadre 
general o de dels secundaris. 

c) El quadre general de distribució i, igualment, els quadres secundaris, 
s’instal�laran en llocs en els que no tingui accés el públic i que estaran 
separats dels locals on existeixi un perill acusat d’incendi o de pànic. 

d) D’elements a prova d’incendis i portes no propagadores del foc. Els 
comptadors podran instal�lar-se en un altre lloc, d’acord amb l’empresa 
distribuïdora d’energia elèctrica, i sempre abans del quadre general. 

e) En el quadre general de distribució o en els secundaris es disposaran 
dispositius de comandament i protecció per a cada una de les línies 
generals de distribució i les d’alimentació directa a receptors. A prop de 
cadascun dels interruptors del quadre es col�locarà una placa indicadora 
del circuit al que pertany. 

f) En les instal�lacions per a enllumenat de locals o dependències on es 
reuneixi públic, el numero de línies secundaries i la seva disposició en 
relació amb el total de làmpades a alimentar tindrà que ser de forma que 
el tall de corrent en una qualsevol d’elles no afecti a més de la tercera part 
del total de làmpades instal�lades en els locals o dependències que 
s’il�luminen alimentades per dites línies. Cadascuna d’aquestes línies 
estarà protegida en el seu origen contra sobrecarregues, curtcircuits, i si 
procedeix contra contactes indirectes. 

g) Les canalitzacions es tenen que realitzar segons el que es disposa en les 
ITC-BT-19 i ITC-BT-20. 

h) Els cables i sistemes de conducció de cables tenen que instal�lar-se de 
manera que no redueixin les característiques de l’estructura de l’edifici en 
la seguretat contra incendis. 

� Els cables elèctrics a utilitzar en les instal�lacions de tipus 
generals i en el connexionat interior de quadres elèctrics en 
aquest tipus de locals, seran no propagadors de l’incendi i 
amb emissió de fums i opacitat reduïda. 

� Els elements de conducció de cables tindran característiques 
equivalents als classificats com a “no propagadors de la 
flama”. 
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� Els cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat 
no autònoms o a circuits de servei amb fonts autònomes 
centralitzades, tindran que mantenir el servei durant i després 
de l’incendi. Tindran emissió de fums i opacitat reduïda. 

i) Les fonts pròpies d’energia de corrent alterna a 50 Hz, no podran donar 
tensió de retorn a l’escomesa de la xarxa de Baixa Tensió pública que 
alimenten al local de pública concurrència. 

j) A partir del quadre general de distribució s’instal�laran línies distribuïdores 
generals, accionades per mitjà d’interruptors omnipolars, al menys per a 
cada un dels següents grups de dependències o locals: 

• Sales de venta o reunió, per planta de l’edifici. 

• Aparadors. 

• Magatzems. 

• Tallers. 

• Passadissos, escales i vestíbuls. 

 

3.5. Centre de transformació 
És dura a terme la instal�lació d’un centre de transformació. Aquest centre serà 
per acord mutu amb la empresa subministradora. 

El centre geriàtric haurà de habilitar un espai per a la instal�lació d’aquest 
transformador.  

Es detallen a continuació les condicions mínimes que ha de complir el local  
per poder albergar el C.T.: 

 

o Accés de persones: El C.T. estarà dividit en dues zones: una, anomenada 
zona de Companyia i una altra, anomenada zona d'Abonat. La zona de 
Companyia contindrà les cel�les d'entrada i sortida, així com la de 
seccionament si n'hi hagués. L'accés a aquesta zona estarà restringit al 
personal de la Companyia FECSA-ENDESA, i l’accés es realitzarà a través 
d'una porta peatonal el pany de la qual estarà normalitzada per la 
companyia elèctrica. La zona d’Abonat contindrà la resta de cel�les del C.T. 
i el seu accés estarà restringit al personal de la Companyia Elèctrica i al 
personal de manteniment especialment autoritzat. La porta s’obrirà cap a 
l'exterior i tindran com a mínim 2.10m. d'alçada i 0,90m. d'amplada. 

 
o Accés de materials: les vies per a l'accés de materials haurà de permetre 

el transport, en camió, dels transformadors i altres elements pesants fins 
al local. Les portes s'obriran cap a l'exterior i tindran una llum mínima de 
2.30m d'alçada i de 1.40m d'amplada. 

 
o Accés a transformadors: una malla de protecció impedirà l’accés directe de 

persones a la zona de transformador. Aquesta malla de protecció anirà 
enclavada mecànicament per pany amb el seccionador de posada terra de 
la cel�la de protecció corresponent, de tal manera que no es pugui accedir 
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al transformador sense haver tancat abans el seccionador de posada a 
terra de la cel�la de protecció. 

 
o Pis: s’instal�larà un mallat electrosoldat amb rodons de diàmetre no 

inferior a 4mm formant una retícula no superior a 0,30 x 0,30m. Aquesta 
malla es connectarà al sistema de terres per tal d'evitar diferències de 
tensió perilloses a l'interior del C.T. Aquest mallat es cobrirà amb una capa 
de formigó de 10cm de gruix com a mínim. 

 
o Ventilació: es disposarà de reixetes de ventilació per tal de refrigerar el  

transformador per convecció natural. 
 

o El C.T. no contindrà altres canalitzacions alienes a aquest. 
 
 

3.6. Origen de la instal�lació 
El subministrament de l'energia elèctrica ho efectuarà la companyia elèctrica 
FECSA-ENDESA, des de la seva xarxa general fins a la caixa general de protecció 
que coincideix en el mateix lloc de l'equip de mesura. La tensió de 
subministrament serà trifàsica de 230/400V, de freqüència 50 Hz i amb règim de 
neutre TT. 

Des de la C.G.P, situada a la façana de l’edifici, sortirà la derivació individual fins 
a trobar el Quadre General situat a la zona de Recepció. Els comptadors es 
col�locaran al costat de la C.G.P. Des del Quadre General sortiran les diferents 
línies d’alimentació cap als diversos subquadres que estaran repartits per l’edifici, 
segons les necessitats. Els subquadres seran els següents: 

 
o Subquadre Aparcament. 
 
o Subquadre Bugaderia. 

 
o Subquadre Menjador planta baixa. 

 
o Subquadre Planta Primera. 

 
o Subquadre Climatització. 

 
o Subquadre Cuina. 

 
o Subquadre Sala de Calderes. 

 
o Subquadre Ascensor. 

 
o Subquadre Muntalliteres. 

 
o Subquadre sala bombes 

 
El tipus de línia d'alimentació serà RZ1 0.6/1 KV 
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3.7. Caixa general de protecció i mesura 
La caixa general de protecció i mesura se situarà de comú acord entre la 
propietat i l'empresa subministradora, s'intentés col�locar més pròxim a la xarxa 
de distribució de l'empresa subministradora. 

Per a la col�locació de forma individual, es farà ús de la Caixa de Protecció i 
Mesura, dels tipus i característiques indicats en l'apartat 2 de ITC MIE-BT- 13, 
que reuneix sota una mateixa envolupant, els fusibles generals de protecció, el 
comptador i el dispositiu per a discriminació horària.  

Segons el Vademècum de FECSA-ENDESA la caixa de protecció i mesura a 
instal�lar serà del tipus CGP-9-630. Al seu interior hi haurà un fusible Gg de 
630A. 

Les dimensions dels mòduls o panells, seran les adequades per al tipus de 
comptadors així com de la resta de dispositius necessaris per a la facturació de 
l'energia que segons el tipus de subministrament hagin de dur. 

Quan s'utilitzin mòduls o armaris, aquests haurien de disposar de ventilació 
interna per a evitar condensacions sense que disminueixi el seu grau de 
protecció. 

 

3.8. Comptadors 
El comptador anirà protegit amb un fusible de seguretat i les característiques del 
fusible dependran de la instal�lació posterior, es col�locaran en cadascun dels fils 
de fase o polars que van al mateix, tindran l'adequada capacitat de tall en funció 
de la màxima intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en aquest punt i 
estaran precintats per l'empresa distribuïdora. 

L’equip de mesura a instal�lar serà un TMF10,i estarà ubicada a la planta baixa, a 
la zona de recepció, al costat de la C.G.P., i constarà de les següents 
característiques tècniques: 

 

o Fàcil lectura de l’equip de mesura. 
 
o Accés permanent als fusibles generals de protecció. 

 
o Garanties de seguretat i manteniment. 
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3.8. Derivació individual 
La derivació individual uneix la C.G.P. amb el Quadre General ja que al tractar-se 
d’un sol abonat es considerarà la línia general d’alimentació com a derivació 
individual. 

La derivació individual es realitzarà amb conductors de coure, aïllats i 
normalment unipolars per l'interior de tubs enterrats amb una secció de 
4x400mm2 i una tensió de 0,6/1 KV. Aquesta anirà des del comptador fins al 
quadre general de distribució. 

Els cables seran no propagadors d'incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, equivalents a la norma UNE 21123 part 4 o 5 . Els tubs i canals 
protectores tenen una secció nominal que permeti ampliar la secció dels 
conductors inicialment instal�lats en un 100%, sent el diàmetre exterior nominal 
mínim, de 32mm. Les unions dels tubs rígids són roscades o embotides, de 
manera que no puguin separar-se dels extrems. 

La Derivació Individual és trifàsica, i està constituïda pels 3 conductors de coure 
propis de les tres fases, el conductor de protecció i el conductor neutre. 

La caiguda de tensió màxima admissible per a Derivacions Individuals de 
subministraments individuals és del 1,5 %. 

 

3.9. Dispositius de comandament i protecció 
S'instal�laran els dispositius de comandament i protecció complint amb la ITCBT- 
17 de la R.E.B.T. 

Els dispositius generals de comandament i protecció, es situaran el més prop 
possible del punt d'entrada de la derivació individual en el local. En locals, es 
col�locarà una caixa per a l'interruptor de control de potència, immediatament 
abans dels altres dispositius, en compartiment independent i precintable. 

Aquesta caixa es podrà col�locar en el mateix quadre on es col�loquin els 
dispositius generals de comandament i protecció. 

En locals haurien de prendre's les precaucions necessàries perquè els dispositius 
de comandament i protecció no siguin accessibles al públic en general. A més, 
l'altura mínima serà de 1m des de el nivell del sòl. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, se situaran en 
l'interior d'un o diversos quadres de distribució d' on partiran els circuits 
interiors. 

Les envolupants dels quadres s'ajustaran a les normes UNE 20.451 i UNE-EN 
60.439 -3, amb un grau de protecció mínim IP 30 segons UNE 20.324 i IK07 
segons UNE-EN 50.102. L'envolupant per a l'interruptor de control de potència 
serà precintable i les seves dimensions estaran d'acord amb el tipus de 
subministrament i tarifa a aplicar. Les seves característiques i tipus 
correspondran a un model oficialment aprovat. 
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Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció seran, com a 
mínim : 

o Interruptor de Control de Potència, la funció de l'Interruptor de Control de 
Potència és controlar que la potència demandada no excedeixi de la 
potència contractada. 

 
o Un interruptor general automàtic de tall omnipolar, que permeti el seu 

accionament manual i que estigui dotat d'elements de protecció contra 
sobrecàrrega i curtcircuits. Aquest interruptor serà independent de 
l'interruptor de control de potència. 

 
o Dispositiu de protecció contra sobretensions, segons ITC-BT-23. 

 
o Protecció contra contactes indirectes, es realitzarà mitjançant un 

interruptors diferencials, la ubicació dels quals es mostra als esquemes 
unifilars. 

 
o L'interruptor general automàtic de tall omnipolar tindrà poder de tall 

suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt 
de la seva instal�lació, de 4.500A com a mínim. 

 
o Els altres interruptors automàtics i diferencials haurien de resistir els 

corrents de curtcircuit que puguin presentar-se en el punt de la seva 
instal�lació. 

 

La sensibilitat dels interruptors diferencials respondrà a l'assenyalat en la 
instrucció ITC-BT-24. 

 

3.10. Correcció del factor de potència 
Es col�locaran bateries automàtiques de condensadors per compensar el factor 
de potència de la instal�lació, en les sortides de baixa tensió al quadre general de 
distribució de baixa tensió utilitzant una compensació global. L'objectiu de la 
col�locació d'aquestes bateries és beneficiar-nos de les següents avantatges:  

o Suprimir les penalitzacions per un consum excessiu d'energia reactiva. 
 
o Ajustar la potència aparent a la necessitat real de la instal�lació. 

 
o Descarregar el centre de transformació (potència disponible en kW).  

Utilitzarem una compensació variable ja que ens trobem davant d'una 
actualització amb la demanda de reactiva no és fixa, subministrant la potència 
segons les necessitats de la instal�lació. 

 Les bateries de condensadors es dimensionaran per obtenir un factor de 
potència que estigui entre 0,9 i 0,95 amb la finalitat d'evitar un recàrrec al 
pagament de la factura en concepte d'energia reactiva i obtenir, si s'escau, una 
bonificació sobre els termes d'energia i potència per aquest concepte.  

Les bateries de condensadors estaran constituïdes per unitats completes amb 
contactors de comandament i condensadors, provades en fàbrica i llistes per ser 
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connectades a la xarxa. La unitat base estarà composta per un regulador que 
manté el factor de potència a un valor determinat, connectant o desconnectant 
condensadors unitaris anomenats esglaons. Aquesta unitat base ja constitueix, 
per ella mateixa, una bateria automàtica de petita potència. 

Utilitzarem una compensació fixa creant un condensador de potència en el 
quadre general de distribució.  

Serà una bateria automàtica de condensadors per a la correcció del factor de 
potència de 40Kvar a 400V i 50Hz, de la marca ABB i model CLMD 53,  en 1 
escaló de 40KVAr connectada en triangle. 

 

3.11. Grup electrogen 
Com el geriàtric és un local que és catalogat com de pública concurrència 
s’instal�larà un grup electrogen, el qual funcionarà amb gasoil i estarà situat a la 
planta soterrani al costat de la cuina. 

Per a la commutació s’utilitzaran dos contactors, un que alimenta el geriàtric 
amb l’electricitat de la instal�lació, i l’altre que alimenta el centre amb el grup 
electrogen. Quan el contactor de la instal�lació estigui tancat, el del grup 
electrogen haurà d’estar sempre obert, en cas fallida de la instal�lació, s’activaria 
el contactor del grup electrogen i s’obriria el de la instal�lació. Mai en cap cas 
poden estar els dos contactors tancats. 

El grup electrogen és un alternador alimentat amb gasoil, que transforma 
l'energia generada per la combustió del mateix en energia elèctrica. El motiu 
d'aquest és garantir un subministrament elèctric alternatiu en cas de fallada de 
subministrament per part de la companyia elèctrica, situació d'emergència o 
algun tipus d'avaria en el transformador. Aquest grup estarà desconnectat 
sempre fins que en cas de fallada en el circuit es activi el bypass, fent que el 
contactor automàtic motoritzat s’activi, hi haurà l'opció d'activar manualment el 
grup electrogen per manteniment de la instal�lació. Com que és un grup dièsel, 
s'ha destinat un circuit elèctric en el quadre general de distribució normal, el qual 
alimenta el càrter de l'alternador, permetent el arrencat gairebé instantani sense 
generar problemes en el mateix. 

Segons la ITC-BT-28 el punt 2, en aquest cas la instal�lació tindrà un tall 
d’energia que estarà classificat com a tall mitjà, ja que estarem sense electricitat 
un període no superior a 15s. 

El grup electrogen escollit serà de la marca PERKINS i model MPS100-1 amb 100 
kVA i  90 kW de potència màxima en servei d'emergència per fallada de xarxa 
segons ISO 8528-1. 

La potència activa (kW) està subjecta a una tolerància del 5% d'acord amb les 
especificacions del fabricant. 
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3.12. Quadre general de distribució 
Estarà format per un armari metàl�lic, construït en xapa plegada i pintada al forn, 
previ desgreixatge i imprimació, amb placa de muntatges per a fixació de carrils 
DIN, canaletes de cables i Regleta de borns. 

Aquest quadre general està separat en dos parts. L’una que és la zona dels 
subquadres i derivacions que tenen el subministrament de la companyia. Aquest 
subquadres són els següents: 

 

o Subquadre Bugaderia 
 
o Subquadre Aparcament 

 
o Una part del subquadre primera planta 

 
o Subquadre climatització 

 
o Una part del subquadre menjador planta baixa 

 

I la zona dels subquadres i derivacions amb doble subministrament, l’un per part 
de la companyia  i l’altra en cas d’emergència, que acturà el grup electrogen. 
Aquestes parts seràn: 

 

o Subquadre cuina 
 
o Subquadre calderes 

 
o Subquadre sala bombes 

 
o Subquadre ascensor 

 
o Subquadre muntalliteres 

 
o Una part del subquadre primera planta 

 
o Una part de subquadre menjador planta baixa 

 

A l'entrada d'aquest subquadres, abans de la maniobra de commutació, va 
connectada la bateria de condensadors per compensar el factor de potència.  
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3.13.Línies a quadres secundaris 
Són les línies d'enllaç entre el quadre general i els quadres secundaris de cada 
zona.  

En aquest projecte totes aquestes línies són trifàsiques, amb el neutre de la 
mateixa secció que les fases i el terra amb les següents seccions: 

 

o Per a les seccions de fase iguals o menor de 16mm2 el conductor de 
protecció serà de la mateixa secció que els conductors actius. 

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

serà de 16mm2.  
 

o Per seccions de fase superiors a 35mm2 el conductor de protecció serà la 
meitat de l'actiu. 

 
Els conductors emprats per aquestes línies seran de coure amb aïllament de 
polietilè reticulat i coberta no propagadora d’incendi i sense emissió de fums ni 
gasos tòxics i corrosius, i correspondran a la designació RDT o RZ1 0,6 / 1 kV. Es 
canalitzaran sobre safates perforades d'acer galvanitzat en calent amb tapa 
registrable. 
 

Per al càlcul de la secció d'aquestes línies s'ha de considerar una caiguda de 
tensió màxima de l'1%. 

La següent taula fa un resum de les característiques de les línies a quadres 
secundaris: 

 

Taula 15. Resum línies subquares 

Línea Potència(W) L(m) Cdt(%) Secció 

Subquadre cuina 31.339,2 55 0,68 4x35mm2+TTx16mm2Cu 

Subquadre 
bugaderia 

66.349,2 40 0,75 4x50mm2+TTx25mm2Cu 

Subquadre 
Muntalliteres 

12.949,2 40 0,73 4x10mm2+TTx10mm2Cu 

Subquadre 
aparcament 

12.629,4 55 0,61 4x16mm2+TTx16mm2Cu 

Subquadre ascensor 5.749,2 40 0,81 4x4mm2+TTx4 mm2Cu 

Subquadre  sala 
bombes 

16.641,6 35 0,82 4x16mm2+TTx16mm2Cu 
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Subquadre 
menjador P.B 

5.203,2 45 0,83 4x4mm2+TTx4 mm2Cu 

Subquadre clima 32.496 60 0,79 4x35mm2+TTx16mm2Cu 

Subquadre calderes 5.493,6 50 0,97 4x4mm2+TTx4 mm2Cu 

Subquadre Primera 
planta 

31.808,4 40 0,73 4x25mm2+TTx16mm2Cu 

 

3.14.Quadres secundaris 
A cada zona es situarà un quadre de comandament i protecció per als circuits 
elèctrics de la seva influència. Les característiques constructives d'aquests 
quadres seran les assenyalades en les Especificacions Tècniques (Quadres 
elèctrics de distribució).  

Es dimensionaran els quadres en espai i elements bàsics per ampliar la seva 
capacitat en un 30% de la inicialment prevista. El grau de protecció serà IP 55. 
Els quadres i els seus components seran projectats, construïts i connexionats 
segons les següents normes i recomanacions: UNE-EN 60439.1 i CEI 439.1 

Els subquadres secundaris que corresponen a l’alimentació en grup electrogen, 
estaran situats just al costat de cada subquadre que alimenta la companyia, 
FECSA-ENDESA. 

3.14.1. Dispositius de maniobra i protecció 

Els dispositius individuals de comandament i protecció de cada un dels 
subquadres, que son l’origen de la instal�lació interior, els situarem en el quadre 
general. Per a la ubicació d’aquests dispositius es tindran que prendre les 
precaucions necessàries per a que no siguin accessibles al públic en general. 

Els dispositius generals i individuals de comandament i protecció, la posició de 
servei dels quals sigui vertical, s’ubicarà en l’interior d’un o varis quadres de 
distribució d’on partiran els circuits interiors. Les evolvents dels quadres tindran 
un grau de protecció mínim IP 30 i IK 07. L’envolvent per l’interruptor de control 
de potencia serà precintable i les seves dimensions estaran d’acord amb el tipus 
de subministrament i tarifa a aplicar. 

Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics 
magnetotèrmics modulars per comandament i protecció de circuits contra 
sobrecàrregues i curtcircuits, de les característiques següents: 

o Calibres: 6 a 80 A regulats a 20ºC 

o Tensió nominal: 230/400V ca  

o Freqüència: 50 Hz  

o Poder de tall: 6, 10, i 20kA 
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Totes les sortides estaran protegides contra defectes d'aïllament mitjançant 
interruptors diferencials de les següents característiques: 

o Calibres: Mínim 40A 

o   Tensió nominal: 230 V (unipolars) o 400 V (tetrapolars) 

o  Sensibilitat: 30mA (enllumenat) i 300mA (màquines i preses de corrent)  

o Poder de tall: 6, 10, 20kA 

 

3.15.Protecció de la instal�lació 

3.15.1. Protecció contra sobreintensitats 

Tots els circuits elèctrics de la instal�lació estan protegits contra els efectes de les 
sobreintensitats que puguin presentar-se en el mateix, per a això la interrupció 
d'aquest circuit es realitzarà en un temps convenient o estarà dimensionament 
per a les sobreintensitats previsibles. 

Les sobreintensitats poden estar motivades per: 

o Sobrecàrregues degudes als aparells d'utilització o defectes d'aïllament de 
gran impedància. 

 
o Curtcircuits. 

 
o Descàrregues elèctriques atmosfèriques 

 

3.15.2. Protecció contra sobrecàrregues 

El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor quedarà en tot cas 
garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. El dispositiu de protecció podrà estar 
constituït per un interruptor automàtic de tall omnipolar amb corba tèrmica de 
tall, o per curtcircuits fusibles calibrats de característiques de funcionament 
adequades. 

Per a la protecció contra sobrecàrregues en instal�lacions es podrà utilitzar les 
següents proteccions: 

o Interruptors automàtics 

o Interruptors diferencials amb dispositiu de protecció contra 
sobreintensitats incorporat. 

o Fusible amb corba de fusió tipus “g”. 

Segons ITC-BT-22, pel que fa a la protecció contra sobrecàrregues el límit 
d'intensitat de corrent admissible en un conductor (Iz), ha de quedar en tot cas 
garantit pel dispositiu de protecció utilitzat. Els dispositius de protecció han 
d'actuar abans que s'assoleixin valors perillosos necessari, per tant funcionaran 
satisfent les següents condicions: 
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 zIInI b ≤≤  (1) 

 zII ≤≤ 45,12  (2) 

Sent:  
 
Ib: Intensitat funcionament en la línia a protegir 

In: Intensitat nominal de l'aparell o dispositiu de protecció 

Iz: Intensitat admissible del conductor 

I2: Corrent que assegura el funcionament del dispositiu de protecció 

 

3.15.3. Protecció contra curtcircuits 

Per a prevenir la instal�lació enfront de curtcircuits, tot dispositiu haurà de 
complir les següents condicions: 

o El poder de tall de l'aparell ha de ser almenys igual al corrent màxim de 
curtcircuit que se suposa en el punt d'instal�lació. 

 IccIcn >  (3) 

Sent: 
 
Icn: poder de tall assignat al dispositiu. 

Icc: intensitat màxima de curtcircuit. 

o El temps de tall, per a un curtcircuit que es produeixi en qualsevol punt de 
la instal�lació, no ha de ser superior al mateix temps que fa augmentar la 
temperatura dels conductors fins al seu valor màxim admissible. 

La limitació tèrmica màxima, per a temps inferiors a 5s, suportada per un 
conductor pot expressar-se com: 

 
I

SK
tSKtI

·
·· 2·22 =→=  (4) 

Sent: 

t: durada en segons. 

S: secció en mm2. 

I: corrent de curtcircuit efectiva en A, expressada en valor eficaç. 

K: constant. 
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3.15.4. Protecció contra contactes directes e indirectes 

Tot circuit estarà protegit enfront de contactes directes i indirectes per a 
assegurar la protecció de les persones. 

Protecció contra contactes directes i indirectes. 

La protecció contra els xocs elèctrics per a contactes directes i indirectes alhora 
es realitza mitjançant la utilització de molt baixa tensió de seguretat MBTS, que 
ha de complir les condicions establertes en el punt 2 de la ITC-24 del REBT. 

1. Protecció contra contactes directes. 

Aquesta protecció consisteix a prendre les mesures destinades a protegir les 
persones contra els perills que poden derivar-se d'un contacte amb les parts 
actives dels materials elèctrics. 

En concret, s'aplicaran les mesures descrites a continuació: 

o Protecció per aïllament de les parts actives. 

o Les parts actives haurien d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui 
ser eliminat més que destruint-lo. 

o Protecció per mitjà de barreres o envolupants. 

o Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual. 

o Utilització de dispositius complementaris a altres mesures de protecció 
contra contactes directes. 

 

2. Protecció contra contactes indirectes 

Aquesta protecció consisteix a prendre les mesures destinades a protegir les 
persones en cas de contactes indirectes. 

En concret, s'aplicaran les mesures descrites a continuació: 

o Protecció per tall automàtic de l'alimentació. 

o A partir d'una adequada coordinació entre l'esquema de connexions a terra 
de la instal�lació i de les característiques dels dispositius de protecció, es 
produeix un tall automàtic d'alimentació després d'una fallada, destinat a 
impedir que una tensió de contacte, de valor suficient, es mantingui 
durant un temps tal que pot donar com resultat un risc. La tensió límit 
convencional és igual a 50 Hz, valor eficaç en corrent altern i condicions 
normals. 

o Els sistemes de protecció han de reunir els requisits establerts per 
l'esquema de connexió de la instal�lació. En el cas de local de pública 
concurrència, objecte d'aquest projecte, es fixarà un esquema de connexió 
tipus TT, on totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix 
dispositiu de protecció, han de ser interconnectades i unides per un 
conductor de protecció a una mateixa presa de terra. 
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3.15.5. Protecció contra sobretensions 

Les sobretensions apareixen quan es produeix una descàrrega directa del llamp, 
o quan la instal�lació sofreix la influència de la descàrrega llunyana del llamp 
(commutacions de la xarxa, defectes de la xarxa,...). 

 

3.16.Esquema de distribució 
L'esquema de distribució de la instal�lació determina les característiques de les 
mesures de protecció contra xocs elèctrics en cas de defecte (contactes 
indirectes) i contra sobreintensitats. Els esquemes de distribució s'estableixen en 
funció de les connexions a terra de la xarxa de distribució o de l'alimentació i de 
les masses de la instal�lació receptora. 

D'acord amb el R.E.B.T, l'esquema de la instal�lació que s'ha seleccionat és del 
tipus TT, al tractar-se una instal�lació alimentada directament d'una xarxa de 
distribució pública de baixa tensió. 

L'esquema de connexió, tindrà un punt posat a terra directament, generalment el 
neutre o compensador. Les masses de la instal�lació receptora estaran 
connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació. 

 

Figura 1. Esquema de protecció TT 
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Es complirà la següent condició: 

 UIR da ≤·  (5) 

Sent: 

Ra: és la suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de 
protecció de masses. 

Ia: és el corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de 
protecció. Quan el dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-
residual és el corrent diferencialresidual assignada. 

U: és la tensió de contacte límit convencional (50, 24V o altres, segons els 
casos). 

En l'esquema TT, s'utilitzen els dispositius de protecció següents: 

o Dispositius de protecció de corrent diferencial-residual. 

o Dispositius de protecció de màxima corrent, com ara fusibles, interruptors 
automàtics. Aquests dispositius només són aplicables quan la resistència 
Ra té un valor molt baix. 

Quan el dispositiu de protecció és un dispositiu de protecció contra les 
sobreintensitats, ha de ser: 

o Bé un dispositiu que tingui una característica de funcionament de temps 
invers i Id ha de ser el corrent que asseguri el funcionament automàtic a 
5s com a màxim. 

o O bé un dispositiu que tingui una característica de funcionament 
instantània i Id ha de ser el corrent que assegura el funcionament 
instantani.  

La utilització de dispositius de protecció de tensió de defecte no està exclosa per 
a aplicacions especials quan no puguin utilitzar els dispositius de protecció abans 
assenyalats.  

Amb vista a la selectivitat poden instal�lar dispositius de corrent diferencial-
residual temporitzada (per exemple del tipus "S") en sèrie amb dispositius de 
protecció diferencial-residual de tipus general, amb un temps de funcionament 
com a màxim igual a 1s. 
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3.17.Instal�lació interior 

3.17.1. Cables 

Es realitzarà amb conductors de coure amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) 
per 1.000V en servei amb designació UNE  RZ1(AS) 0,6 / 1 kV. 

Per a subministrament trifàsics seran cables tetrapolars, i per a 
subministraments monofàsics cables bipolars. 

En les següents taules es mostren algunes característiques de les derivacions 
dels diferents quadres secundaris: 

Taula 16. Resum línies subquadre cuina 

Identificació 
PInstal. 

(W) 
P càlcul 

(W) 
Ireceptor 

(A) 

PIA 
(A) 

Cdt(%) Secció 

L.E. Cuina 
1992 3585,6 5,74 10 0,006 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.E. encesa 1 
630 1134 5,47 10 1,62 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

D.L.E. encesa 2 
630 1134 5,47 10 1,62 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

L.END.  
5000 5000 8,01 16 0,008 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L.END. cuina 1 
3000 3000 14,49 16 2,06 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L.END. cuina 2 
3000 3000 14,49 16 2,06 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L.END. 
magatzem 

1000 1000 4,83 16 0,68 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

L.Varis 
1860 1860 2,98 10 0,003 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DLV Armari 
snack AFN 

1000 1000 6,39 10 0,68 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

DLV aramri peix 
300 300 1,85 10 0,2 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DLV taula sanck 
250 250 1,50 10 0,17 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DLV Taula 
gastronorm 

310 310 1,81 10 0,2 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 
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L. campana 
3680 3680 7,37 10 0,006 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DLC extracció 
2208 2208 4,68 10 0,25 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DLC aportació 
1472 1472 3,12 10 0,16 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L. carros  
6000 6000 9,62 16 0,01 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DL carro 1 
1500 1500 7,24 10 1,03 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DL carro 2 
1500 1500 7,24 10 1,03 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DL carro 3 
1500 1500 7,24 10 1,03 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DL carro 4 
1500 1500 7,24 10 1,03 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L. cambra 
refrigeració 

700 700 1,46 10 0,07 
4x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

L. preparacions 
en fred 

1500 1500 3,11 10 0,17 
4x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

L. rentavaixelles 
13500 13500 28,32 32 0,95 

4x4 mm2+TTx4 
mm2 

L. 
muntacàrregues 
1 

3000 3000 6,22 16 0,25 
4x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

L. 
muntacàrregues 
2 

3000 3000 6,22 16 0,25 
4x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

L.P.LL.T 
10000 10000 16,03 20 0,56 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 
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Taula 17. Resum línies subquadre buagaderia 

Identificació 
PInstal. 

(W) 

P 
càlcul 

(W) 

Ireceptor 

(A) 

PIA 

(A) 
Cdt(%) Secció 

L.E. Bugaderia 
1032 1857 2,97 6 0,003 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DLE encesa 1 
486 874,8 4,22 6 1,01 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

DLE encesa 2 
486 874,8 4,22 6 1,01 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

DLE emergència 
60 108 0,52 6 0,09 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

L.END bugaderia 
700 700 3,38 10 0,6 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L. lavadora LF/E-8 
6750 6750 13,38 16 0,76 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L. assecadora 
S/E-7 

5400 5400 27,68 32 2,31 
2x4 mm2+TTx4 

mm2 

L. lavadora LF/E-
13 

10000 10000 0,50 25 1,13 
4x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

L. lavadora LF/E-
25 

22000 22000 36,08 40 1,04 
4x6 mm2+TTx6 

mm2 

L. calandra 
20500 20500 35,22 40 0,97 

4x6 mm2+TTx6 
mm2 

L. taula repàs 
6700 6700 14.06 16 0,76 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L. assecadora 
S/E-13 

18500 8500 1,41 40 87 
4x6 mm2+TTx6 

mm2 

L. compressor 
5000 5000 10,61 16 0,56 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L. extracció 
vapors 

4000 4000 8,49 16 0,006 
4x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

DL extractor 1 
2000 2000 4,24 10 0,22 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 
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DL extractor 2 
2000 2000 4,24 10 0,22 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

P.LL.T 
10000 10000 16,03 25 0,56 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

 

Taula 18. Resum línies subquadre Muntalliteres 

Identificació 
PInstal. 

(W) 

P 
càlcul 

(W) 

Ireceptor 

(A) 

PIA 

(A) 
Cdt(%) Secció 

L.E. Muntalliteres 
388 698,4 3,37 10 0,007 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DLE permanent 
108 194,4 0,93 6 0,38 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

DLE rosari 
180 324 1,13 6 0,65 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

DLE cabina 
100 180 0,89 6 0,36 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

DLE sala 
1036 1036 5,00 10 0,35 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L. motor 
muntalliteres 

13000 13000 26,06 32 0,46 
4x4 mm2+TTx4 

mm2 

 

Taula 19. Resum línies subquadre climatització 

Identificació 
PInstal. 

(W) 
P càlcul 

(W) 

Ireceptor 

(A) 
PIA(A) Cdt(%) Secció 

L. enllumenat 
300 540 2,60 6 0,30 

2x1,5mm2+Txx1,5
mm2 

P.LL.T 
10000 10000 16,21 20 0,56 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 
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Taula 20. Resum línies subquadre ascensor 

Identificació 
PInstal. 

(W) 

P 
càlcul 

(W) 

Ireceptor  

(A) 

PIA 

(A) 
Cdt(%) Secció 

L.E. Ascensor 
388 698,4 3,37 10 0,007 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DLE permanent 
108 194,4 0,93 10 0,38 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

DLE rosari 
180 324 1,13 10 0,65 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

DLE cabina 
100 180 0,89 10 0,36 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

L. motor ascensor 
6000 6000 12,30 16 0,46 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

 

Taula 21. Resum línies subquadre sala bombes 

Identificació 
PInstal. 

(W) 

P 
càlcul 

(W) 

Ireceptor 

(A) 

PIA 

(A) 
Cdt(%) Secció 

L.E.Bombes 
236 424,8 2,05 10 0,04 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

DLE sala bombes 
216 388,8 1,87 - 0,22 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

DLE emergència 
20 36 0,17 6 0,02 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

L.END. sala 
2000 2000 9,66 16 0,68 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

P.LL.T 
3000 3000 4,81 10 0,17 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 
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Taula 22. Resum línies subquadre aparcament 

Identificació 
PInstal. 

(W) 
P càlcul 

(W) 

Ireceptor 

(A) 

PIA 

(A) 
Cdt(%) Secció 

L.E 1 
aparcament 

1188 2138,4 3,42 10 0,003 
4x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.E 
permanent 

1008 1814,4 2,91 6 0,72 
4x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.E 
emergència 1 

100 180 0,78 6 0,65 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.l.E. 
emergència 2 

100 180 0,78 6 0,46 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

L.E.2 
aparcament 

754 1357,2 6,55 10 0,013 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.E. accessos 
534 961,2 4,64 6 2,64 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.E 
emergència 

220 396 1,91 6 1,81 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

L. 
Magatzem/grup 

3196 3512,8 5,63 10 0,003 
4x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.E 
magatz/grup 

396 712,8 3,44 6 1,96 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.E. 
emergència 

60 108 0,52 6 0,49 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.END.magat/gr
up 

2800 2800 13,52 16 4,81 
2x4 mm2+TTx4 

mm2 

L. extracció 
4416 4416 21,32 25 0,02 

2x4 mm2+TTx4 
mm2 

D.L. extractor 1 
2208 2208 14,11 16 3,41 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L. extractor 2 
2208 2208 14,11 16 4,55 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L. porta 
automàtica 

1500 1500 9,15 16 2,55 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

L. centraletes 
1000 1000 4,83 6 0,17 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 
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L. maniobra 
100 100 0,48 6 0,02 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

P.LL.T 
5000 5000 8,01 10 0,17 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

 

Taula 23. Resum línies subquadre menjador planta baixa 

Identificació 
PInstal. 

(W) 
P càlcul 

(W) 

Ireceptor 

(A) 

PIA 

(A) 
Cdt(%) Secció 

L.E.1 
468 842,4 4,07 10 0,008 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.E. menjador 
1 

216 388,8 1,87 6 0,77 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.L.E. menjador 
2 

252 453,6 2,19 6 0,9 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

L.E.2 
468 842,4 4,07 10 0,008 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.E. menjador 
3 

216 388,8 1,87 6 0,77 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.L.E. menjador 
4 

252 453,6 2,19 6 0,9 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

L.E.3 
568 1022,4 4,39 10 0,01 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.E. menjador 
5 

216 388,8 1,87 6 0,77 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.L.E. menjador 
6 

252 453,6 2,19 6 0,9 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.L.E. 
emergències 

100 180 0,87 6 0,56 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

L. END. 
3000 3000 14,49 16 0,03 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.END 1 
1500 1500 7,24 10 1,80 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.END 2 
1500 1500 7,24 10 1,80 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 
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P.LL.T. 
2000 2000 3,20 10 0,11 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

 

Taula 24. Resum línies subquadre sala calderes 

Identificació 
PInstal. 

(W) 
Pcàlcul 

(W) 

Ireceptor 

(A) 
PIA(A) Cdt(%) Secció 

L.END. sala 
caldera 

1800 1800 8,69 10 0,61 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

L.E. sala cladera 
236 424,8 2,05 10 0,004 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.E. sala 
caldera 

216 388,8 1,87 - 0,02 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.L.E. 
emergència 

20 36 0,17 6 0,02 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

 

Taula 25. Resum línies subquadre primera planta 

Identificació 
PInstal. 

(W) 
P càlcul 

(W) 
Ireceptor(

A) 
PIA(A) Cdt(%) Secció 

L.E.1 P.P 
1348 2426,4 11,72 16 0,03 

2x4 mm2+TTx4 
mm2 

D.L.E.1 S/R/P 
496 892,8 4,31 6 1,02 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

D.L.E.1 Cad/Se. 
Mi. 

208 374,4 1,80 6 0,42 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.L.E.1 
Farmaciola 

144 259,2 1,25 6 0,15 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.L.E.1 terrassa 
200 360 1,74 6 1,13 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

D.L.E.1 
emergència 

300 540 2,61 6 1,56 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

L.E.2 P.P. 
1656 2980,8 14,4 16 0,02 

2x4 mm2+TTx4 
mm2 

D.L.E.2 passadís 
756 1360,8 6,57 19 2,33 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 
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D.L.E.2 encesa 
M1 

360 648 3,13 6 1,33 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.E.2 encesa 
S1 

540 972 4,60 6 1,50 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.E.2 
emergència 

60 108 0,52 6 0,30 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

L.E.3 P.P. 
800 1620 7,82 10 0,01 

2x4 
mm2+TTx4mm2 

D.L.E.3 encesa 
M2 

360 648 3,13 6 1,33 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.E.3 encesa 
S2 

540 972 4,60 6 1,50 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

L.END. passadís 
1800 1800 8,69 16 2,78 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L.END. 1 
3500 3500 16,9 20 0,03 

2x4 mm2+TTx4 
mm2 

D.L.END.1 R/P/S 
2000 2000 9,66 16 1,37 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.END.1 sala 
1500 1500 7,24 10 2,31 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

L.END.2 
4750 4750 22,9 25 0,03 

2x4 mm2+TTx4 
mm2 

D.L.END.2 
menj. 

2500 2500 12,07 16 3,49 
2x4 mm2+TTx4 

mm2 

D.L.END.2 
farma. 

2250 2250 10,86 16 0,77 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

L. Habitacions 
34000 34000 54,63 63 1,35 

4x16 mm2+TTx16 
mm2 

P.LL.T. 
5000 5000 8,01 10 0,28 

4x2,5mm2+TTx2,5
mm2 
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Taula 26. Resum línies subquadre general planta soterrani 

Identificació 
PInstal. 

(W) 
P càlcul 

(W) 
Ireceptor(

A) 
PIA(A) Cdt(%) Secció 

D.L.E. escales 1 
252 453,6 2,19 6 1,24 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

D.L.E. 
emergència 1 

120 216 1,04 6 0,44 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.L.E. escales 2 
252 453,6 2,19 6 0,51 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

D.L.E. 
emergència 2 

120 216 1,04 6 0,24 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.L.E.serveis P-
1 

272 489,6 2,36 6 0,42 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.END. serveis 
1500 1500 7,24 10 0,77 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.E. 
emergència 

40 72 0,34 6 0,06 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.L. 
END.escales1 

800 800 3,86 10 1,09 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L. 
END.escales2 

800 800 3,86 10 0,58 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.END.passadí
s 

1500 1500 7,24 16 1,77 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.E.vestidors 
360 648 3,13 6 1,48 

2x1,5mm2+TTx1,5
mm2 

D.L.E.emergenci
a 

40 72 0,34 6 0,16 
2x1,5mm2+TTx1,5

mm2 

D.L.END.vestido
rs 

1000 1000 4,83 10 1,37 2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 
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Taula 27. Resum línies subquadre general planta baixa 

Identificació 
PInstal. 

(W) 
P càlcul 

(W) 

Ireceptor 

(A) 

PIA 

(A) 

Cdt(%
) 

Secció 

D.L.E. rètol 
exterior 

1000 1800 8,69 10 2,78 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.E. jardí 1 
400 720 3,47 6 1,73 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.E. jardí 2 
400 720 3,47 6 1,48 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.E. jardí 3 
420 756 3,65 6 1,29 

2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.E. 
projectors 

700 1260 6,08 10 2,16 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.END. 
Mostrad/direcció  

3000 3000 14,49 16 2,06 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.END. 
assistent/farmac
iola 

2000 2000 9,66 16 2,40 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.END. 
passadís 

1500 1500 7,24 10 2,57 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.END. 
serveis+servei 
dutxa 

1800 1800 8,69 10 1,54 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.END. Dutxes 
geriàtriques 

1800 1800 8,69 10 2,16 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.END. sala-
estar 

2000 2000 9,66 16 3,09 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.END. roba 
bruta 

500 500 2,41 10 0,55 
2x2,5mm2+TTx2,5

mm2 

D.L.END. 
despatx 
multiusos 

2100 2100 10,41 16 2,88 2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.END. 
despatx 
fisiotera.  

1500 1500 7,24 10 2,57 2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 
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D.L.END. 
perruqueria 

3000 3000 14,5 16 4,12 2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.END. 
fisioteràpia 1 

2000 2000 9,66 16 4,12 2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.END. 
fisioteràpia 2 

2000 2000 9,66 16 4,12 2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

D.L.END. 
magatzem 

1500 1500 7,24 10 3,60 2x2,5mm2+TTx2,5
mm2 

3.17.2. Tubs protectors 

La instal�lació es realitzarà amb tubs en canalització encastades. Els tubs seran 
flexibles amb unes característiques mínimes que es resumeixen a la següent 
taula, segons la ITC-BT 21: 

 

Taula 28. Característiques mínimes del tubs 

Els tubs hauran de tenir un diàmetre tal que permetin un fàcil allotjament i 
extracció dels cables o conductors aïllats. A la Taula 29 figuren els diàmetres 
exteriors mínims dels tubs en funció del nombre i la secció dels conductors o 
cables a conduir: 
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Taula 29. Diàmetres mínims dels tubs 

3.17.3. Caixes d’acoblament 

Les caixes d’acoblaments estaran encastades. Seran de baquelita, amb gran 
resistència dielèctrica. Com a norma general totes les caixes hauran d'estar  
marcades amb els números de circuits de distribució. 

Les caixes de derivacions estaran dotades d'elements d'ajust per a la entrada de 
tubs. Les dimensions d'aquestes caixes seran tals que permetin allotjar 
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat 
equivaldrà, si més no, al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb 
un mínim de 40mm per la seva profunditat i 80mm per al diàmetre o costat 
inferior. Quan es vulgui fer estanques les entrades dels tubs en les caixes de 
connexió, hauran emprar premsaestopes adequats. 

En cap cas es permetrà la unió de conductors, com entroncaments o derivacions 
per simple acoblament entre si dels conductors, sinó que s’haurà de realitzar 
sempre utilitzant borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o 
regletes de connexió, pot permetre així mateix, la utilització de brides de 
connexió. 

 

3.17.4. Preses de corrent 

Per a totes les preses de corrent de la instal�lació s’han previst uns factors de 
simultaneïtat i d’utilització.  

Aquest factors són els següents: 

o Factor de simultaneïtat general: 0,3 
 

o Factor d’utilització general: 0,5 

Així totes les preses de corrent monofàsiques de la instal�lació estaran dotades 
per una potència inicial de P=552W. 
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Una vegada introduïts aquests factors per a cada presa de corrent, s’agrupen per 
zones i cada zona te els endolls que li corresponen (Veure plànols força), així una 
vegada agrupats s’aplica un altre factor d’utilització que dependrà de les 
possibles utilitzacions dels endolls en cada zona.  

A l’apartat “detall de la potència prevista” ja estan contemplats tots els factors 
d’utilització i simultaneïtat de cada zona del geriàtric. 

 

3.17.5. Motors 

Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar 
dimensionats per una intensitat del 125% de la intensitat a plena càrrega del 
motor. En els motors de rotor debanat, els conductors que connecten el rotor 
amb el dispositiu d'arrencada -conductors secundaris- han d'estar dimensionats, 
així mateix, per el 125% de la intensitat a plena càrrega del rotor. Si el motor és 
per servei intermitent, els conductors secundaris poden ser de menor secció 
segons el temps de funcionament continuat, però en cap cas tindran una secció 
inferior a la que correspon al 85% de la intensitat a plena càrrega en el rotor. 

 

3.17.6. Avisadors primera planta 

A la planta de les habitacions dormitori (primera planta), s’instal�laran avisadors 
telefònics automàtics d’alarma per línia, els quals aniran a parar a una centraleta 
que està a la zona de recepció de primera planta (Veure plano, avisadors primera 
planta). 

El funcionament d’aquest avisadors és totalment autònom i automàtic, tot i que 
la programació es realitza amb ordinador. 

Aquests avisadors tenen la finalitat de cridar l’atenció de l’infermera de recepció, 
per tal que l’usuari sigui atès. 

 

3.17.7. Receptors d’enllumenat 

Les lluminàries a instal�lar seran de la marca INDALUX, i els següents models: 

o ESTILO 322E (4x18W) 
 

o DUO (2x18W) 
 

o IXC (2x36W) 
 

o SIRIUS (70W i 150W) 

Un cop realitzat l’estudi de les lluminàries a instal�lar per l’empresa INDALUX 
(veure plànols enllumenat), ens adaptem al que ens diu la ITC-BT-44 pel que fa 
a receptors d'enllumenat. 

Instal�lació de llums o tubs de descàrrega. Condicions comuns a totes les 
instal�lacions sota una tensió qualsevol: 
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o Els circuits d'alimentació de llums o tubs de descàrrega estaran previstos 
per transportar la càrrega deguda als propis receptors, als seus elements 
associats i als seus corrents harmòniques. La càrrega mínima serà la de 
1.8 vegades la potència en W dels receptors.  

 
o Totes les parts de baixa tensió, així com els conductors, aparells auxiliars i 

els propis receptors, excepte les parts que produeixen o transmeten llum, 
estaran protegits per pantalles adequades o envoltants aïllants o metàl�lics 
posats a terra. Són excepció els elements situat en llocs únicament 
accessibles a persones autoritzades.  

 

3.18.Instal�lació de posada a terra 
La instal�lació de posada a terra s'efectuarà d'acord amb les instruccions 
establertes per la ITC-18 del REBT. 

Es connectaran a l'elèctrode de posada a terra totes les parts metàl�liques de la 
instal�lació, mitjançant els conductors de protecció. 

La instal�lació a realitzar serà en forma d’anell amb una longitud de 300m i un 
conductor de cobre de S=50mm2. 

La instal�lació compleix amb el valor la de resistència de terra inferior a 37Ω 
(valor inferior al mínim requerit per la Companyia subministradora del fluid 
elèctric). 

La instal�lació de posada a terra també haurà de preveure un born principal de 
posada a terra al com haurien d'unir-se els següents conductors, els conductors 
de terra, els conductors de protecció, els conductors d'unió equipotencial 
principal, els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris. 

 

3.18.1. Càlculs de posada a terra 

Per a la posada a terra utilitzarem un conductor enterrat horitzontalment en 
forma d’anell de les següents característiques: 

o S=50mm2 
 

o L=300m 

Amb un resistivitat del terreny que ve donada per la taula 14.3 de la ITC-BT-18: 
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Naturaleza terreno Resistividad en 
Ohm.m 

Terrenos pantanosos 
Limo 

Humus 
Turba húmeda 

 
Arcilla plástica 

Margas y Arcillas compactas 
Margas del Jurásico 

 
Arena arcillosas 

Arena silícea 
Suelo pedregoso cubierto de césped 

Suelo pedregoso desnudo 
 

Calizas blandas 
Calizas compactas 
Calizas agrietadas 

Pizarras 
Roca de mica y cuarzo 

 
Granitos y gres procedente de 

alteración 
Granito y gres muy alterado 

de algunas unidades a 30 
20 a 100 
10 a 150 
5 a 100 

 
50 

100 a 200 
30 a 40 

 
50 a 500 

200 a 3.000 
300 a 5.00 

1500 a 3.000 
 

100 a 300 
1.000 a 5.000 
500 a 1.000 

50 a 300 
800 

 
1.500 a 10.000 

100 a 600 

Taula 14.3. Resistivitat en dunció del terreny 

I tenim que: 

 
L

RT

ρ·2=  (6) 

Sent: 

RT: resistència de terra 

Ρ: resistivitat del terreny. 

L: longitud en metres de l’anell 

 

3.18.2. Borns de connexió 

En tota instal�lació de posada a terra ha de preveure un born principal de terra, 
al qual han d'unir els conductors següents: 

o Els conductors de terra 
 

o Els conductors de protecció 
 

o Els conductors d'unió equipotencial principal 
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o Els conductors de posada a terra funcional, si són necessaris 

 

S’ha de preveure sobre els conductors de terra i en un lloc accessible, un 
dispositiu que permeti mesurar la resistència de la presa de terra corresponent: 

 

Figura 2. Pont seccionador de terra. 

 

3.19.Alimentació dels serveis de seguretat 
L’alimentació dels serveis de seguretat podrà ser automàtica o no automàtica. En 
una alimentació automàtica la posta en servei de l’alimentació no depèn de la 
intervenció d’un operador. 

Com a font d’alimentació per als serveis de seguretat utilitzarem un generador 
independent (grup electrogen). Aquesta font per a serveis de seguretat té que 
estar instal�lada en un lloc fix i de forma que no pugui ser afectada per la fallada 
de la font normal. Amés s’instal�larà en un emplaçament adequat, accessible 
només a les persones qualificades o expertes. L’emplaçament estarà 
convenientment ventilat, de forma que els gasos i fums que produeixi no puguin 
propagar-se als locals accessibles a les persones. 

La posta en funcionament del grup electrogen es realitzarà al produir-se la falta 
de tensió en els circuits alimentats pel subministrament de companyia, o quan 
aquesta tensió davalli per baix del 70 % del seu valor nominal. 

 

3.20.Enllumenat d’emergència 
Les instal�lacions destinades a enllumenat d’emergència tenen per objecte 
assegurar, en cas de fallada de l’alimentació al enllumenat normal, l’enllumenat 
en els locals i accessos fins les sortides, per a una eventual evacuació del públic 
o enllumenar altres punts que es senyalin. 

L’alimentació de l’enllumenat d’emergència serà automàtica amb tall breu. 

S’inclouen dintre d’aquest enllumenat l’enllumenat de seguretat i l’enllumenat de 
reemplaçament. 



 Instal·lació elèctrica d’un geriàtric 

 - 63 - 

3.20.1. Enllumenat de seguretat 

Es l’enllumenat d’emergència previst per garantir la seguretat de les persones 
que evacuen una zona o que tenen que acabar un treball potencialment perillós 
abans d’abandonar la zona. 

L’enllumenat de seguretat està previst per entrar en funcionament 
automàticament quan es produeix una fallada de l’enllumenat general o quan la 
tensió d’aquest baixa a menys del 70 % del seu valor nominal. 

La instal�lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà prevista de fonts pròpies 
d’energia. Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la 
seva carrega, quan la font pròpia d’energia està constituïda per bateries 
d’acumuladors o aparells autònoms automàtics. 

 

3.20.2. Enllumenat d’evacuació 

Es la part de l’enllumenat de seguretat previst per garantir el reconeixement i la 
utilització dels medis o rutes d’evacuació quan els locals estiguin o puguin estar 
ocupats. 

En rutes d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació té que proporcionar, a nivell del 
terra i en l’eix dels passos principals, una lluminositat horitzontal mínima de 1 
lux. 

En els punts en els que estiguin situats els equips de les instal�lacions de 
protecció contra incendis que exigeixen utilització manual i en els quadres de 
distribució de l’enllumenat, la lluminositat mínima serà de 5 lux. 

La relació entre la lluminositat màxima i la mínima en l’eix dels passos principals 
serà menor de 40. 

L’enllumenat d’evacuació té que poder funcionar, quan es produeixi la fallada de 
l’alimentació normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la lluminositat 
prevista. 

 

3.20.2. Enllumenat d’ambient o antipànic 

Es la part de l’enllumenat de seguretat previst per evitar tot risc de pànic i 
proporcionar un enllumenat ambient adequat que permeti als ocupants identificar 
i accedir a les rutes d’evacuació i identificar obstacles. 

L’enllumenat ambient o antipànic té que proporcionar una lluminositat horitzontal 
mínima de 0,5 lux en tot l’espai considerat, des del terra fins a una alçada de 1 
m. 

La relació entre la lluminositat màxima i la mínima en tot l’espai considerat serà 
menor de 10. 

L’enllumenat ambient o antipànic té que poder funcionar, quan es produeixi la 
fallada de l’alimentació normal, com a mínim durant 1 hora, proporcionant la 
lluminositat prevista. 
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3.21.Llocs d’instal�lació de l’enllumenat de 
seguretat 

Es obligatori situar l’enllumenat de seguretat en les següents zones dels locals de 
pública concurrència: 

a) En tots els recintes on l’ocupació sigui superior a 100 persones. 

b) En tots els recorreguts generals d’evacuació de zones destinades a usos 
residencials i les de zones destinades a qualsevol altre ús que estiguin 
previstos per a l’evacuació de més de 100 persones. 

c) En els serveis generals de planta en edificis d’accés públic. 

d) En els estacionaments tancats i coberts per a més de 5 vehicles, inclosos 
els passadissos i les escales que condueixen des d’aquells fins a l’exterior 
o fins les zones generals de l’edifici. 

e) En els locals que alberguen equips generals de les instal�lacions de 
protecció. 

f) En les sortides d’emergència i en les senyals de seguretat reglamentaries. 

g) En tot canvi de direcció de la ruta d’evacuació. 

h) En tota intersecció de passadissos amb les rutes d’evacuació. 

i) En l’exterior de l’edifici, en la proximitat immediata a la sortida. 

j) A prop de les escales, de manera que cada tram d’escales rebi una 
il�luminació directa. 

k) A prop de cada canvi de nivell. 

l) A prop de cada lloc de primers auxilis. 

m) A prop de cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d’incendis. 

n) En els quadres de distribució de la instal�lació d’enllumenat de les zones 
indicades anteriorment. 

En les zones incloses en els apartats m) i n), l’enllumenat de seguretat 
proporcionarà una lluminositat mínima de 5 lux al nivell d’operació. 

També serà necessari instal�lar enllumenat d’evacuació en totes les escales 
d’incendi. 
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CAPÍTOL 4: 

INSTAL�LACIÓ SOLAR 

TÈRMICA 

Segon el Codi Tècnic de l’Edificació apartat DB-HE4, per als edificis de nova 
construcció existents per a qualsevol ús, ha de contribuir amb una aportació 
mínima d’aigua calenta provinent de l’energia solar. 

 

4.1.Introducció 
Una instal�lació solar tèrmica està constituïda per un conjunt de components 
encarregats de realitzar les funcions de captar la radiació solar, transformar-la 
directament en energia tèrmica cedint-li a un fluid de treball i, per últim 
emmagatzemar aquesta energia tèrmica de forma eficient, bé en el mateix fluid 
de treball dels captadors, o bé transferir-la a un altre, per a poder utilitzar-la 
després en els punts de consum. Aquest sistema es complementa amb una 
producció d’energia tèrmica per sistema convencional auxiliar que pot o no estar 
integrada dins de la mateixa instal�lació. 

L’objectiu, doncs, de la instal�lació de plaques solars tèrmiques és estalviar 
energia i protegir el medi ambient. 
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4.2.Condicions generals de la instal�lació 
L'objectiu bàsic del sistema solar és subministrar a l'usuari una instal�lació solar 
que: 

a) optimitzi l'estalvi energètic global de la instal�lació 

b) garanteixi la durabilitat i qualitat suficients 

c) garanteixi un ús segur de la instal�lació 

 

4.3.Descripció general 
La instal�lació de les plaques solars, ha de complir la demanda mínima necessària 
establerta al CTE DB-HE 4. 

La contribució mínima anual és la fracció entre els valors anuals de l’energia 
solar aportada exigida i la demanda energètica anual, obtinguts a partir dels 
valors mensuals. 

La instal�lació estarà formada per 10 col�lectors de 2,15m2 de superfície i un 
volum d’acumulació de 1.815 l. 

Com a complement de la instal�lació de les plaques es disposa d’una instal�lació 
elèctrica de calderes de 5,1KW, i una instal�lació de bombeig de 21KW. 

 

4.3.1. Contribució solar mínima 

Per a obtenir la contribució solar mínima en % s’utilitza la següent taula: 

 

Taula 4.1. Contribució solar mínima 
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Identificació de la nostra zona climàtica: 

 

Figura 3. Zones climàtiques 

En aquest cas es tracta d’una zona climàtica IV. 

Per a calcular la demanda total d’ACS de l’edifici s’utilitza la següent taula: 

 

Taula 4.2. Demanda ACS 

Utilitzant el criteri de demanda de residència per ancians, s’obté una demanda de 
55 litres d’ACS/dia a 60º per cada llit. 

Tenint en compte que hi ha 16 habitacions dobles i una simple, la demanda serà 
la següent: 

D=33x55=1.815 litres d’ACS/dia a 60ºC 

Així doncs, la contribució solar mínima serà del 60%. 
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4.4.Disposició del col�lectors 
Els col�lectors es disposaran en files que han de tenir el mateix nombre 
d'elements. Les files han de ser paral�leles i estar ben alineades. (Veure plànol 
plaques fototèrmiques). 

 

4.4.1. Orientació i inclinació 

A l’hora d’orientar els captadors es considerarà com a orientació optima el sud i 
la inclinació optima, depenent del període d’utilització, un dels valors següents: 

a) Demanda constant anual: la latitud geogràfica 

b) Demanda preferent a l’hivern: la latitud geogràfica +10º 

c) Demanda preferent a l’estiu: la latitud geogràfica-10º 

En aquest cas la demanda es constant durant tot l’any, per tant la inclinació 
òptima serà la latitud geogràfica. 

Latitud geogràfica=40,37º N 

Tot i això, tenint en compte la situació del geriàtric i basant-nos amb el 
programa de càlcul del fabricant VELUX, orientarem els col�lectors al sud 
geogràfic (angle azimutal 0º) i amb una inclinació de 20º. 

 

La següent figura ens mostra l’aprofitament solar en funció de l’orientació i 
l’inclinació. 

 

Figura 4. Percentatges d’energia 

Amb aquesta aquest inclinació i seguint l’anterior figura tenim un aprofitament 
del 90%-95%. 
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4.4.2. Distància entre col�lectors 

Segons la instrucció tècnica complementària del RITE, ITE10.1 la separació entre 
files de col�lectors serà igual o major que l’obtinguda per l’expressió: 

 hKd ·=  (7) 

Sent: 

d: separació entre files 

h:altura del col�lector (ambdues magnituds expressades amb la mateixa unitat 
de mesura)resistivitat del terreny. 

K: un coeficient, el valor del qual s’obté en la següent taula a partir de la 
inclinació dels col�lectors amb respecte a un pla horitzontal. 

 

Taula 4.4.2. coeficients de separació 

La distància entre la primera fila de col�lectors i els obstacles (d’altura a) que 
puguin produir ombres sobre les superfícies captadores serà major que el valor 
obtingut mitjançant l’expressió: 

 ad ·532,1=  (8) 

 

4.5.Càlculs 
Per als càlculs de dimensionament de la instal�lació solar tèrmica utilitzarem el 
programa de càlcul solar de VELUX. 

El mètode de càlcul amb el que s’han realitzat els càlculs està basat en el mètode 
F-chart d’aplicació a instal�lacions d’ACS amb depòsit d’acumulació, sistema de 
càlcul reconegut internacionalment i recomanat per l’ IDAE (Instituto para la 
Diversificación y ahorro de energía). 
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Taula 4.5. Taula resum estalvi aigua 

En aquest cas al tractar-se d’una residència d’ancians ubicada a la zona climàtica 
IV amb un consum diari de 1.815 litres, on la font energètica de recolzament és 
la de cas general, la contribució solar mínima anual ens surt superior al 60%, per 
tant ja estem complint la normativa. 

S’han obtingut unes pèrdues per inclinació i orientació del 5,29 % i unes pèrdues 
per ombres nul�les. 

La següent gràfica ens mostra la relació entre la demanda que hi pot haver, i la 
contribució solar que hi tindrem: 

 

Figura 5. Gràfica estalvi ACS 

Seguint aquest mètode s’ha seleccionat un sistema de captació format per 10 
captadors VELUX model VELUX CLI U12 4000, amb una superfície d’absorció de 
2,15 m². 

D’aquesta manera s’aconsegueix una superfície total de captació 
d’aproximadament 21,50m². 
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4.6.Característiques dels col�lectors 
Model utilitzat de captadors solars: VELUX CLI U12 4000: 

 

Figura 6. Fitxa tècnica plaques VELUX 

Amb una corba de rendiment que es mostra a continuació: 

 

Figura 7. Rendiment plaques 
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4.7.Esquema de la instal�lació 
Els col�lectors es situaran a la planta coberta del geriàtric, amb orientació Sud, i 
una inclinació de 20º. Es disposaran en dos files de 5 col�lectors cada una de 
elles. 

L’esquema de muntatge seria el següent: 

 

Figura 8. Esquema instal�lació 

 

4.8.Elements del sistema d’acumulació d’ACS 
Per a l’acumulació de l’ACS es disposarà del següents elements: 

o 2 acumuladors LOGALUX SU 1000: aigua calenta de 1000 l. de capacitat 
cadascú. 

 
o Circuit hidràulic. 

 
o Electrobomba 

 
o .Vas de expansió 

 
o Vàlvula de seguritat. 

 
o Mesclador termoestàtic 

 
o Cabalímetre 

 
o Separador d’aire 

 
o Glicol (anticongelant) 
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o Sistema de control 

 

4.9.Fluid termoportador 
El fluid termoportador està compost d’aigua i d’un anticongelant fàcilment 
degradable. S’utilitzarà propilè glycol, aquest anticongelant evita que el fluid es 
congeli durant l’hivern. Les proporcions respectives d’aigua i d’anticongelant 
propilè glycol depenen de les condicions climàtiques locals. El gràfic ens indica 
els diferents percentatges de propilè glycol en el fluid termoportador 
corresponent a diferents temperatures. Normalment, s’utilitza una mescla que 
contingui 40% de propilè glycol que garanteix una protecció anticongelant a 
temperatures que baixen fins els -25ºC. 

 

Figura 9. Proporció de Gycol 

En el cas da la instal�lació del geriàtric, i donat que està a una zona climàtica IV, 
la concentració de glycol serà pròxima al 2%. 



Josep Emili Brunet Panizo  

 - 74 - 

CAPÍTOL 5: 

CLIMATITZACIÓ I 

VENTILACIÓ 

Un breu capítol on mostra algunes especificacions tècniques d’aquestes dues 
instal�lacions. 

 

5.1.Climatització 
Encara que en aquest projecte no s’hagi inclòs la instal�lació de climatització s’ha 
de preveure un sistema efectiu que aconsegueixi unes condicions adequades de 
temperatura i de qualitat de l’aire. Per al disseny i dimensionament de la 
instal�lació de climatització s’hauran de complir les exigències establides al 
Reglament d’Instal�lacions tèrmiques en edificis (R.I.T.E). 

La instal�lació de Climatització es dimensionarà en funció de les dimensions de 
l'estada a climatitzar, i de l'activitat desenvolupada en el seu interior. 

El subquadre de climatització i tota la maquinaria corresponent estarà ubicada a 
la planta coberta, i d’allí sortiran totes les derivacions corresponents 

 

5.2.Ventilació 
Encara que en aquest projecte no s’hagin inclòs les instal�lacions de ventilació, 
s’ha de preveure un sistema efectiu de ventilació que garanteixi la qualitat 
interior de l’aire, complint els requeriments exigits al CTE-DB-HS3: qualitat de 
l'aire interior. 
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5.2.1. Cabal mínim de ventilació 

Per al càlcul del cabal mínim de ventilació exigit s’utilitzarà la taula 2.1 del 
CTEDB-HS3: 

 

Taula 2.1. Cabals de ventilaciól 

L'aire ha de circular des dels locals secs als humits, per a això els menjadors i 
sales d'estar han de disposar d'obertures d'admissió; els lavabos i les cuines han 
de disposar d'obertures d'extracció; les particions situades entre els locals amb 
admissió i els locals amb extracció han de disposar d'obertures de passada. 

Les cuines, menjadors, i sales d'estar han de disposar d'un sistema 
complementari de ventilació natural. Per a això ha de disposar-se una finestra 
exterior practicable o una porta exterior. 

Les cuines han de disposar d'un sistema addicional específic de ventilació amb 
extracció mecànica per als vapors i els contaminants de la cocció. Per a això 
hade disposar-se un extractor connectat a un conducte d'extracció. 

Les conduccions i l’extractor han de ser dimensionats segons les necessitats. 

 

5.3.Dimensionament 

5.3.1. Obertures de ventilació 

L'àrea efectiva total de les obertures de ventilació de cada local ha de ser com a 
mínim la major de les quals s'obtenen mitjançant les fórmules que figuren en la 
taula 4.1: 
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Taula 4.1. Area efectiva de ventilació 

Sent: 

qv: cabal de ventilació mínim exigit del local %[l/s], obtingut de la taula 2.1. 

qva: cabal de ventilació corresponent a cada obertura d'admissió del local 
calculat per un procediment d'equilibrat de cabals d'admissió i d'extracció i amb 
una hipòtesi de circulació de l'aire segons la distribució dels locals, [l/s]. 

qve: cabal de ventilació corresponent a cada obertura d'extracció del local 
calculat per un procediment d'equilibrat de cabals d'admissió i d'extracció i amb 
una hipòtesi de circulació de l'aire segons la distribució dels locals, [l/s]. 

qvp: cabal de ventilació corresponent a cada obertura de passada del local 
calculat per un procediment d'equilibrat de cabals d'admissió i d'extracció i amb 
una hipòtesi de circulació de l'aire segons la distribució dels locals, [l/s]. 

 

5.3.2. Conductes d’extracció per a ventilació mecànica 

Quan els conductes es disposin continguts a un local habitable, tret que estiguin 
en la coberta, perquè el nivell sonor continu equivalent estandarditzat ponderat 
produït per la instal�lació no superi 30 dBA, la secció nominal de cada tram del 
conducte d'extracció ha de ser com a mínim igual a l'obtinguda mitjançant la 
fórmula o qualsevol altra solució que proporcioni el mateix efecte. 

 qvtS ·2=  (9) 
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CAPÍTOL 6: 

PROTECCIÓ CONTRA 

INCENDIS 

La instal�lació contra incendis complirà l’establert al Codi Tècnic de l’Edificació 
Document Bàsic SI seguretat en cas d’incendi (CTE DB SI). 

 

6.1.Propagació interior 

6.1.1. Compartimentació en sectors d’incendi 

Segons la taula 1.1 Condicions de compartimentació en sectors d’incendi del CTE 
DB SI, al tractar-se d’un edifici residencial públic s’ha de compartimentar en 
sectors d’incendi, no superiors a 2500m2.  

Existeixen 5 zones de risc especial: l’aparcament, la sala de màquines de la 
climatització, la cuina, la bugaderia i la sala de calderes.  

Aquestes sales es classifiquen en graus de risc, baix, mitjà i alt segons la taula 
2.1: 
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Taula 2.1. Classificació dels locals 

La potència de la cuina està estimada en 31KW, per tant es tracta d’una zona de 
risc mitjà. 

L’aparcament en tots els casos el considerarem com a risc baix, igualment que la 
zona de la sala de climatització. 

La potència de la maquinaria de la sala de calderes és de 5,1KW, per tant també 
serà una zona de risc baix. 

La bugaderia tindrà una superfície de 108m2, per tant també serà una zona de 
risc mitjà. 

 

6.1.2. Resistència al foc 

En la següent taula es mostra la resistència al foc que ha de tenir les zones de 
risc especial integrades en edificis: 

 

Taula 2.2. Zones de risc especial 

Segons la taula 2.2, tant la cuina, com la bugaderia, al tractar-se de zones de 
risc mitjà han de tenir les següents característiques. 

o Resistència al foc de l’estructura portant: R120 
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o Resistència al foc de les parets i sostres que separin la zona de la resta de 
l’edifici: EI 120 

 
o Portes de comunicació amb la resta de l’edifici: 2xEl2 30-C5 

 
o Màxim recorregut d’evacuació fins a alguna sortida del local: <=25m 

En canvi per a les zones de risc baix, com és l’aparcament, la sala de calderes i 
la sala de climatització hauran de tenir les següents característiques: 

 

o Resistència al foc de l’estructura portant: R90 
 

o Resistència al foc de les parets i sostres que separin la zona de la resta de 
l’edifici: EI 90 

 
o Portes de comunicació amb la resta de l’edifici: El2 45-C5 

 
o Màxim recorregut d’evacuació fins a alguna sortida del local: <=25m 

 

6.2.Propagació exterior 

6.2.1. Façanes 

Els murs confrontats amb altre edifici han de ser almenys EI 120. 

Per limitar el risc de propagació exterior horitzontal de l’incendi a través de les 
façanes, entre dos sectors d’incendi, els punts d’ambdues façanes que no siguin 
almenys EI 60 deuen estar separats la distància d que s’indica en la següent 
taula: 

 

Taula 2.3. Façanes paral�leles 

Per limitar el risc de propagació vertical de l’incendi per façana entre dos sectors 
d’incendis o entre una zona de risc especial alt i altres zones més altes de l’edifici 
aquesta façana haurà de ser almenys EI 60 en una franja d’1m d’alçada com a 
mínim. 
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6.2.2. Cobertes 

Per limitar el risc de propagació exterior de l’incendi de la coberta aquesta tindrà 
una resistència al foc REI 60, com a mínim en una franja de 1,00 m d’amplada 
situat sobre la trobada amb la coberta de tot element compartimentador d’un 
sector d’incendi o d’un local de risc especial alt. Com alternativa es pot optar per 
prolongar l’element compartimentador 0,60m per sobre de l’acabat de la coberta. 

 

6.3.Dimensionament del mitjans d’evacuació 
Totes les sortides compleixen amb el CTE DB SI, ja que tenen almenys 0,80 m.   

L’amplada de la fulla no ha de ser menor que 0,60m ni excedir de 1,20m. 

Per a les portes i passos s’haurà de complir: 

 m 0,80P/200A ≥≥  (10) 

Per als passadissos i rampes s’haurà de complir: 

 m 1,00P/200A ≥≥  (11) 

Sent: 

A: amplada de l’element (m)  

P: nombre total de persones, el pas de les quals està previst per el punt 
l’amplada del qual es dimensiona 

 

6.3.1. Portes situades en recorreguts d’evacuació 

Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i les previstes per a 
l’evacuació de més de 50 persones seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu 
sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hagi activitat en la zona a 
evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del lloc del 
qual provingui dia evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i sense haver 
d’actuar sobre més d’un mecanisme. 

 

6.3.2. Senyalització dels medis d’evacuació 

S’utilitzaran les senyals de sortida d’ús habitual o d’emergència, definides en la 
norma UNE 23034:1988, conforme els següents criteris:  

1. Les sortides de l’edifici tindran un senyal amb el ròtul “SORTIDA”. 
 

2. El senyal amb el ròtul de “Sortida d’emergència” s’ha d’utilitzar en tota 
sortida prevista per a ús exclusiu en cas d’emergència. 
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3. S’han de disposar senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles 
des de tot origen d’evacuació des del qual no es percebin directament les 
sortides o els seus senyals indicatius. 

  
4. En els punts dels recorreguts d’evacuació en els que existeixin alternatives 

que puguin induir a error, també es disposaran els senyals abans citats, de 
forma que quedi clarament indicada l’alternativa correcta. 

 
5. En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que 

puguin induir a error en l’evacuació s’ha de disposar el senyal amb el ròtul 
“Sense sortida” en un lloc fàcilment visible però en cap cas sobre la fulla 
de les portes. 

 
6. La mida dels senyals serà: 

 
o 210x210 mm quan la distància d’observació del senyal no excedeixi de 

10m. 
 

o 420x420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 
20m. 

 
o 594x594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 

30m. 

 

6.4.Control del fum de l’incendi 
Segons el CTE DB SI3 en aquest edifici no és necessari la instal�lació d’un 
sistema de control del fum de l’incendi. 

 

6.5.Dotació, control i extinció de l’incendi 
 

6.5.1. Dotació d’instal�lacions de protecció contra incendis 

El disseny, l’execució, la posta en marxa i el manteniment d’aquestes 
instal�lacions,així com els seus materials, components i equips, han de complir 
l’establert en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, 
en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació 
específica que li sigui d’aplicació. 

 

L’edifici ha de comptar,segons el CTE DB SI4 amb la instal�lació d’extintor 
portàtils d’eficàcia 21A-113B cada 15m de recorregut, com a màxim des de 
qualsevol origen d’evacuació i en les zones de risc especial (cuina, bugaderia, 
aparcament, sala climatització i sala de calderes). 
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6.5.1. Senyalització de les instal�lacions manuals contra incendis 

Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors, boques 
d’incendi, polsadors manuals d’alarma i dispositius de dispar de sistemes 
d’extinció) s’han de senyalitzar mitjançant senyals definits en la norma UNE 
23033-1 la mida de les quals sigui: 

o 210x210 mm quan la distància d’observació del senyal no excedeixi de 
10m. 

 
o 420x420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 

20m. 
 

o 594x594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 
30m. 

Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a 
l’enllumenat normal. Quan sigui foto luminiscents, les seves característiques 
d’emissió lluminosa ha de complir l’establert en la norma UNE 23035-4:1999. 


