
Les lluminàries escollides per al projecte són de la casa “Philips” però podrien ser de qualsevol 
marca similar que compleixi els criteris d´eficiència energètica. 

 > Biblioteca: S
A la zona de treball i lectura i en general d´estar es col·loquen lluminàries modulars.  En canvi, 
als accessos, passadissos i al doble espai s´opta per lluminàries lineals situades 
perpendicularment al sentit de circulació o bé per lluminàries orientables. A les zones més 
flexibles com la sala polivalent es col·locaran tambè unes lluminàries orientables per permetre 
adaptabilitat d'il·luminació a l'espai. Als taulells dels punts de control s'hi col·loquen  
lluminàries suspesa fluorescents i, per últim, es reforça la il·luminació a les taules amb llums de 
peu.

> Escola bressol: Es diferencien els espais docents, de pas i els de servei. S'utilitzen lluminàries 
encastables a tota l'escola, puntuals als docents i de servei, i fluorescents als de pas situats 
perpendicularment a la direcció del passadís.

> Habitatges:  En els habitatges s'adequa la il·luminació en les diferents estances. Al bany i a les 
terrasses es disposen lluminàries puntuals estanques i a la sala d'estar- menjador i a l'habitació, 
lluminàries de sostre puntuals.

> Aparcament: Per la zona  s'utilitzen lluminàries lineals ?uorescents estanques.

´han il·luminat els diversos espais en funció dels usos que s´hi desenvolupen.

_CRITERIS D´IL·LUMINACIÓ

Per saber les necessitats lumíniques, s'han aplicat els criteris de la UNE-EN 12464-1  
“il·luminació del llocs de treball interior” que estableix els valors de luminància a complir en 
funció del lloc o activitat:

> Ramal de connexió: La connexió és soterrada i va fins a l'estació transformadora.

> Estació transformadora: Es col·locarà una estació transformadora, degut a la gran potència 
que s'haurà d'instal·lar per les dimensions del projecte. Transformarà l'electricitat que arriba a 
mitja tensió cap a baixa tensió. Se situarà a planta baixa, en contacte amb l'exterior, amb un 
accés independent per la companyia.

> Quadre general de protecció: Es col·loca a façana i després de l'estació transformadora, 
comença la distribució de la xarxa en 5 QGP: un a la biblioteca, un a l'escola bressol, un a cada 
barra d'habitatges i un a l'aparcament.

> Línia general d'alimentació: És la línia que connecta el QGP amb les diferents centralitzacions 
dels comptadors.

> Contadors: Un per cada usuari i ús, situats a les caixes d'escala en els habitatges i al costat dels 
accessos a la biblioteca i l´escola bressol.

> Quadre de comandament i protecció: Se situen a l'inici de cada tram interior i consta de |'lCP, 
l'lGA, l'lD l el PIA pertinents per cada local.

_INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
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_INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

La instal·lació de la xarxa de Telecomunicacions consta de telèfon, internet, radio, televisió i 
satèl·lit. Els elements de la instal·lació són els següents:

> RITI: (Recinte d'Instal·lacions de Telecomunicacions Inferior), s'ubica sobre rasant la seva 
utilitat és la de la instal·lació d'equips de telefonia i telecomunicacions per cable.

> RITS: (Recinte d'instal·lacions de Telecomunicacions Superior), s'ubica preferentment a 
coberta i mai per sota de l'última planta de l'edifici. Permet la instal·lació d'equips per captació i 
el tractament dels senyals de radio, televisió i satèl·lit.
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