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1.  OBJECTE 

 

 Disseny de les instal·lacions que requereix el centre civil de Poble Sec. 

2. ABAST 

 

• Es dissenyaran les instal·lacions següents: 

- instal·lacions contra incendis 

- instal·lacions d’enllumenat 

- instal·lacions ACS i AFS 

- instal·lacions de ventilació  

- instal·lacions de climatització 

- instal·lacions d’evacuació i sanejament d’aigües 

- instal·lacions elèctriques 

• Es realitzarà pressupost de les instal·lacions esmentades anteriorment. 

• No es realitzarà la planificació del l’execució del projecte. 

• Es realitzarà la planificació del treball realitzar per realitzar les parts 

d’aquest document. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓ 

 

Aquest projecte te com a principal motiu dotar el centre cívic de Poble Sec de les 

instal·lacions per  poder satisfer les necessitats dels seus usuaris i,a més a més , 

donar un servei de confort i comoditats.  

 

Aquest centre es construirà a petició de les diferents entitats del barri per cobrir 

la necessitat d’un espai  equipat per desenvolupar  les activitats  culturals dels 

ciutadans d’aquest districte. Activitats  diàries com diferents cursos dirigits als 

joves, l’espai musical ,zones per gent gran i per la diversitat de agrupacions 

existents al barri, en aquest moments estaven desubicades sense un local per 

poder realitzar correctament el seu desenvolupament.  

 

Per aquest motiu les instal·lacions d’aquest centre han de ser òptimes per la 

diversitat de exigències que es poden donar segons els usuaris que el 

requereixin en aquell moment. 
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4.DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

 

4.1. Dades generals 

 

Aquest edifici esta destinat com a centre cívic del barri de Poble Sec.  Situat al 

carrer Albareda, entre dos edificis ja existents. En línies generals  l’edifici 

disposarà de diferents espais com  una sala polivalent per acollir múltiples actes 

amb gran capacitat d’aforament ,espais d’assaigs musicals, tallers i laboratoris  

per realitzar  diferents activitats i de magatzems pel material aportat per les 

entitats localitzades al centre.    

 

La distribució de l’edifici queda establerta en 4 plantes (incorporant la planta 

baixa) i una planta soterrada.  Es troba equipat d’una escala i un ascensor que 

comunica tot l’edifici, i una escala d’emergència que per motius d’evacuació es 

troba situada també entre aquestes dues plantes. La relació de superfícies es 

mostra a la taula següent. 

 

ZONA 

SUPERFÍCIE 
SUPERFÍCIE 

CONSTRUIDA 

(m2) (m2) 

PLANTA SOTA COBERTA 66 35,4 

PLANTA TERCERA 320,6 366,3 

PLANTA SEGONA 318,9 387,7 

PLANTA PRIMERA 285,3 345,4 

PLANTA BAIXA 189,1 250,4 

PLANTA SOTERRANI 377,2 444,6 

TOTAL 1557,1 1829,8 

Taula 1. Quadre de superfícies 

 

4.2. Descripció de les plantes 

4.2.1. Planta soterrani 

 

A la planta soterrada, la principal sala és  la sala polivalent, espai  on es 

representaran obres teatrals,concerts, conferències i altres activitats culturals. 

Amb una capacitat de  persones 170 persones, tindrà un accés directe a l’escala 

d’emergència.  

 

Es trobaran en aquesta planta els vestuaris,lavabos,sala d’armari i magatzems 

necessaris per  les diferents activitats que requereixi la  pròpia sala.  
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També es pot trobar en aquesta planta  una sala de neteja,  un distribuïdor per 

organitzar l’entrada del públic que arribi per l’escala principal a la sala polivalent  

i  la sala d’instal·lacions per tot l’edifici. 

 

Nº Zona 
Superfície 

(m2) 

  PLANTA SOTERRANI 377,2 

S.1 DISTRIBUÏDOR 24,4 

S.2 SALA POLIVALENT 199,7 

S.3 MAGATZEM MANTENIMENT 5,3 

S.4 MAGATZEM 1 21 

S.5 MAGATZEM SALA POLIVALENT 35,2 
S.6 MAGATZEM  ARXIUS 8,7 
S.7 VESTUARIS 24 
S.8 MAGATZEM ARMARIS 7,6 
S.9 LAVABOS 35,9 

S.10 
NUCLI COMUNICACIÓ VERTICAL I ESCALA  
EMERGENCIA 23,1 

Taula 2. Distribució superfície planta soterrani 
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Figura 1.Superfícies planta soterrani 
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4.2.2. Planta baixa 

 

A l’alçada de carrer, es trobarà la planta baixa amb una entrada  principal, una 

sortida d’emergència a un espai d’accés directe al carrer, i una sortida 

d’emergència provinent  de l’escala  d’emergència de la planta soterrada.  

 

Com espais existents es trobaran la recepció de l’edifici a l’entrada principal, un 

espai de relació per disposar d’un lloc  de trobada, l’ ubicació de WC habilitats 

per minusvàlids,  d’un magatzem, del centre de transformació del edifici i d’un 

pati exterior.  

 

Existeixen 3 sortides, la pròpia entrada principal, una sortida d’emergència 

d’aquesta planta i la sortida directa a carrer de l’escala d’emergència de la planta 

soterrani. Cal destacar l’existència d’un espai tancat sense accés a la part 

central, on s’ubicarà un paviment  de vidre que serà el sostre de la sala 

polivalent.  

 

En aquesta planta s’hi troben dues alçades una per la part  del vestíbul i el 

distribuïdor i una altre per la resta de superfícies. 

 

Existeix un pati exterior que no es té en compte en el quadre de superfícies 

d’aquesta planta, per que no es comptabilitza com a superfície útil de l’edificació. 

 

Nº Zona 

Superfície 

(m2) 

  PLANTA BAIXA 189,1 

0.1 VESTÍBUL 29,3 

0.2 DISTRIBUÏDOR 33,6 

0.3 ESPAI DE RELACIÓ 25,3 

0.4 PASSADÍS 16,4 

0.5 DISTRIBUÏDOR SERVEIS 4,7 

0.6 WC 10,9 

0.7 MAGATZEM 12,7 

0.8 NETEJA 1,6 

0.9 NUCLI COMUNICACIÓ VERTICAL 14,9 

0.10 PASSADÍS PROTEGIT 14 

0.11 ESCALA D'EMERGÈNCIA 7,1 

0.12 CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 18,6 

Taula 3. Distribució superfícies planta baixa 
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Figura 2. Superfícies planta baixa 

4.2.3. Planta primera 

 

La primera planta té com accessos l’ascensor i l’escala principal,com la resta de 

pisos superiors.  

 

Com espais més importants, disposa d’una sala d’exposicions per mostres 

temporals ( ja siguin d’activitats del propi districte o espais culturals), de les 

oficines de la pròpia entitat, una sala de reunions i una sala multi ús per tertúlies i 

conferències. També disposa d’un  magatzem pels arxius per la gestió del centre 

cívic, d’espai per l’equip de neteja i de les dos zones de la doble  alçada de la 

planta baixa. 

 

Nº Zona 

Superfície 

(m2) 

  PLANTA PRIMERA 285,3 

1.1 DISTRIBUÏDOR 51,4 

1.2 SALA D'EXPOSICIONS 59,8 

1.3 SALA POLIVALENT 45,6 

1.4 OFICINA DE GESTIÓ 36,3 

1.5 SALA DE REUNIONS 21,4 

1.6 MAGATZEM 22,1 

1.7 NETEJA 1,5 

1.8 DITRIBUÏDOR WC 8,5 

1.9 WC 18,3 

1.10 NUCLI COMUNICACIÓ VERTICAL 20,4 

Taula 4. Distribució superfície planta primera 
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Figura 3. Superfícies planta primera 

 

4.2.4. Planta segona 

 

A la segona planta es troben distribuïdes diferents espais d’assaig per les 

diferents activitats  de les entitats implicades com bandes o corals, o cursos que 

s’organitzin al centre.  

 

També es trobaran el magatzem pels instruments i per les activitats d’aquesta 

planta,els  lavabos i  un espai per equipaments de  neteja.  

 

Cal destacar que en e l centre existeix una pati interior que comunica amb les 

altres plantes,  per tal de  subministrar llum a través de les diverses plantes a 

través del lucernari que es situarà a la coberta. 

 

Nº Zona 

Superfície 

(m2) 

  PLANTA SEGONA 318,9 

2.1 DISTRIBUÏDOR 54,2 

2.2 SALA D'ASSAIG 1 34,8 

2.3 SALA D'ASSAIG 2 20,1 

2.4 SALA D'ASSAIG 3 19,4 

2.5 SALA D'ASSAIG 4 25,9 

2.6 SALA D'ASSAIG 5 26,7 

2.7 SALA D'ASSAIG 6 32,4 

2.7 SALA D'ASSAIG 7 33,3 
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Nº Zona 

Superfície 

(m2) 

2.8 SALA D'ASSAIG 8 33,7 

2.9 MAGATZEM 23 

2.10 NETEJA 1,5 

2.11 DITRIBUÏDOR WC 8,5 

2.12 WC 18,7 

2.13 NUCLI COMUNICACIÓ VERTICAL 20,4 

Taula 5. Distribució superfície planta segona 

 

Figura 4. Superfícies planta segona 

4.2.5. Planta tercera 

 

La tercera planta estarà destinada a 3 despatxos dels dirigents de les diferents 

entitats del districte, una sala de reunions a disposició d’aquests, 3 sales tallers a 

disposició d’aquestes entitats, un espai habilitat per  taquilles i sala d’arxius i de 

l’espai pel pas de la llum de lucernari. 

 

Nº Zona 

Superfície 

(m2) 

  PLANTA TERCERA 320,6 

3.1 DISTRIBUÏDOR 49,9 

3.2 TALLER 1 36,8 

3.3 TALLER 2 60 

3.4 TALLER 3 27,7 

3.5 OFICINA 1 15,5 

3.6 SALA DE REUNIONS 19,8 

3.7 OFICINA 2 19,8 
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Nº Zona 

Superfície 

(m2) 

3.8 OFICINA 3 19,2 

3.9 DITRIBUÏDOR WC 8,2 

3.10 WC 18,2 

3.11 NETEJA 1,5 

3.12 TAQUILLES / ARXIUS 22,1 

3.13 NUCLI COMUNICACIÓ VERTICAL 21,9 

Taula 6. Distribució superfície planta tercera 

 

Figura 5.Superfícies planta tercera 

 

4.2.6. Planta coberta 

 

Per últim s’ha dissenyat la planta coberta amb un lucernari per aprofitar la llum 

natural, i la resta serà utilitzada com espai per les instal·lacions. 

 

 

 

Nº Zona 

Superfície 

(m2) 

  PLANTA  COBERTA 66 

4.1 ESCALA D'ACCÉS 5 

4.2 ESPAI INSTAL·LACIONS 61 
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Taula 7.Distribució superfície planta coberta 

 

 

Figura 6. Superfícies planta coberta 
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5. INSTAL·LACIONS CONTRAINCENDIS 

 

5.1. Introducció 

 

El present estudi correspon a les instal·lacions de protecció contra incendis per a 

un equipament socio-cultural a Barcelona. 

El sistema d'extinció d'incendis estarà format bàsicament per: 

• Extintors d’eficàcia segons la zona a protegir. 

• Instal·lació de boques d'incendi equipades. (BIE 25 mm) 

• Hidrant. 

El sistema de detecció d'incendis estarà format bàsicament per: 

• Una instal·lació de detecció i alarma. 

A banda, l'edifici disposarà: 

• d'una xarxa de receptors d'enllumenat d'emergència i senyalització. 

• de la col·locació de pictogrames. 
 

5.2. Criteris de disseny 

 

Els criteris de disseny utilitzats en el projecte són els següents: 

• Quant a la instal·lació d’extinció d’incendis, centralització màxima dels 

conjunts d’extinció manual a cada zona. 

• Quant a la instal·lació de BIEs, centralització màxima dels conjunts 

d’extinció. 

• Quant a la instal·lació de detecció i alarma, cobertura de tot l'edifici 

mitjançant polsadors manuals, detectors algorítmics interactius Algorex 

amb cable i via radio i campanes d'alarma. A banda, s’instal·larà una 

sirena acustico-òptica exterior. 

• Quant a la instal·lació d’alarma, cobertura de tot l’edifici mitjançant,  

polsadors d’emergència i campanes d’alarma. A banda, s’instal·larà una 

sirena acustic-òptica exterior. 

• Quant a la instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització,  la 

cobertura de tot l’edifici amb receptors d’enllumenat d’emergència i 

senyalització, fent especial incidència en passos i sortides d’evacuació. 

 

5.3. Sectorització 

 

La classificació de l’ús d’aquest edifici és de pública concurrència (veure 

restriccions d’aquest ús a l’ annex contra incendis apartat 1.5). 
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Considerant les restriccions i tenint en compte que la superfície construïda total a 

evacuar és de1.829,80 m2 ( que no supera els límits per realitzar més d’un 

sector) s’ha confeccionat la sectorització com a diferents sectors a cada planta 

afegint els dos sectors de les dues escales. L’escala que comunica tot l’edifici 

serà protegida, així que  fins aquesta escala es compleix amb el recorregut 

d’evacuació màxim permès (25 metres) i no computa per l’evacuació del propi 

sector, si no com un de diferent. Aquesta escala te sortida a un vestíbul 

independent que te la funció de donar cabuda a tota  l’evacuació per facilitar la 

sortida (ja que te la capacitat d’absorbir l’evacuació de l’escala protegida que rep  

tota l’ocupació de la resta de plantes). 

 

Cal indicar que la planta soterrani hi existeix una escala d’emergència  que  

també es considera un nou sector, que és una sortida d’edifici, per poder 

evacuar a tota l’ocupació d’aquesta planta ( més  de 100 persones per la sala 

d’actes  existent en aquesta planta). 

 

Dins d’aquests sectors  hi ha locals de risc específic que caldrà tractar de forma 

específica: la sala d’ instal·lacions i l’ estació transformadora.   

 

5.4. Sistemes  d’extinció i detecció d’incendis  

 

La normativa a aplicar en aquest projecte ( pública concurrència) segons la 

Secció SI4 del DBSI és: 

 

• Extintors portàtils un d’eficàcia 21A- 113B, a 15m de recorregut com a 

màxim, des de  tot origen d’evacuació i en les zones de risc especial. 

• boques d’incendi equipades si la superfície construïda supera el 500 m2 

• columna seca si l’ altura de evacuació excedeix de 24 m. 

• sistema d’ alarma  si l’ ocupació excedeix de 500 persones. el sistema 

serà apte per emetre missatges per megafonia. 

• sistema de detecció d’ incendi si la superfície construïda excedeix de 

1000 m2. 

• hidrants exteriors a cinemes, teatres, auditoris i discoteques amb  

superfície construïda compresa entre 500 i 10.000 m² i en recintes 

esportius amb superfície construïda compresa entre 5.000 i 10.000 m². 
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5.4.1.Instal·lació d’extintors 

 

El criteri de disseny de la instal·lació d’extintors d’incendi ha estat el especificat 

en la Secció SI4 del DBSI. (normativa a l’annex contraincedis apartat 1.6) A 

banda, s’ha previst per a la protecció contra el "foc elèctric", extintors de 5 kg de 

CO2. També s'ha previst la ubicació d’un extintor de CO2, en zona cuina bar. A 

les sales de calderes s’instal·larà un extintor d’eficàcia 89B (9 kgs de pols 

polivalent). Els extintors es disposaran de forma tal que puguin ser utilitzats de 

manera ràpida i fàcil; es situaran en els paraments de tal forma que l'extrem 

superior de l'extintor es trobi a una alçada menor que 1.70 metres. 

S'ha previst una instal·lació dels següents tipus d'extintors: 

• extintors manuals de 5 kg de CO2 d'eficàcia 34B. 

• extintors manuals de 6 kg de pols polivalent  d'eficàcia 21A-113B. 

• extintors manuals de 9 kg de pols polivalent d'eficàcia 89B. 

 

Que es reparteixen segons la següent taula: 

 

 P. Soterrani  P. Baixa P. 1ª P. 2ª P. 3ª 

Manual de 5 Kg de CO 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Manual de 6 Kg de pols seca 

polivalent 

4.00 3.00 2.00 3.00 4.00 

Taula 8. Nombre d’extintors per planta 

 

 La situació dels esmentats extintors queda perfectament reflectida en els plànols 

adjunts. 

5.4.2.Instal·lació de columna seca 

 

Aquest establiment NO necessitarà disposar d'una instal·lació de columna seca 

pel fet de tractar-se d'una activitat d'ús assimilable a pública concurrència i tenir 

una alçada d’evacuació INFERIOR a 24 m. (normativa a l’annex contraincedis 

apartat 1.6) 

 

5.4.3.Instal·lació de BIEs 

 

Pel fet que l’establiment tindrà una superfície construïda superior a 500 m2 i el 

seu ús serà pública concurrència, si caldrà una instal·lació de BIEs (segons 
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normativa indicada a l‘apartat annex contraincedis 1.6.).El criteri de disseny de la 

instal·lació d'equips de mànega d'incendi ha estat el especificat a l’annex de 

contraincendis apartat 1.7. 

En el cas que ens ocupa, es disposarà dels següent nombre d'equips: 

 

 BIE 25 mm 

P. Soterrani 1.00 

P. Baixa 1.00 

P. Primera 1.00 

P. Segona 1.00 

P. Tercera 1.00 

taula 9. Nombre d’equips a les diferents plantes 

 

La situació dels esmentats equips queda perfectament reflectida en els plànols i 

esquemes adjuntats. 

5.4.4.Instal·lació de detecció i alarma 

 

Al tenir la superfície construïda que supera els 1.000 m2, ús pública 

concurrència, SI es necessari instal·lar detectors d’incendis (Capítol 1 Secció SI 

4 del DBSI) en tota l’activitat conforme el capítol 2 de la Secció 1 del document 

DB. 

Aquesta instal·lació fa possible la transmissió d’un senyal (automàticament 

mitjançant detectors o manualment mitjançant polsadors) des del lloc on es 

produeix l'incendi fins a una centraleta vigilada, així com la posterior transmissió 

de l’alarma des d’aquesta centraleta als ocupants. Aquesta alarma es pot activar 

automàticament i manualment. 

 

La instal·lació estarà formada bàsicament per: 

• Xarxa de detectors de fums analògics multiplexats de superfície. Seran 

detectors lògics interactius amb algoritme programable per cada detector 

tipus Sinteso, alimentats de cable "bus" o via ràdio i distribuïts per tot 

l'edifici. 

• Xarxa de detectors de fums analògics multiplexats de superfície, amb no 

reconeixement de vapor d’aigua. Seran detectors lògics interactius amb 

algorisme programable per cada detector, alimentats de cable "bus" i 

ubicats a la zona de vestidors. 
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• Xarxa de detectors de fums analògics multiplexats de conducte. Seran 

detectors lògics interactius amb algoritme programable per cada detector 

tipus Sinteso, alimentats de cable "bus" i ubicats a l'interior dels 

conductes de climatització. 

• Xarxa de polsadors d'emergència Sinteso direccionable, ubicats en les 

centralitzacions d'elements d'extinció d'incendis. 

• Xarxa de campanes d'avis d'alarma Sinteso de llaç, ubicats en les 

centralitzacions d'elements d'extinció d'incendis. 

 

La centraleta de detecció tindrà les sortides per controlar el següent: 

• Comportes tallafocs. 

• Donar alarma mitjançant la instal·lació de megafonia que hi ha en l’edifici. 

• Sirenes d’alarma d’incendis. 

 

El model de sirena interior que s’instal·larà en l’edifici és FDS221-R amb les 

següents característiques: 

 

• 11 tons a seleccionar, 2 nivells d’activació programables. 

• Intensitat acústica de fins 99 dBA, ajustable en 3 nivells. 

• Compatible amb el sòcol de detector direccional. 

• Amb borns possible l’ús d’accessoris de sòcol. 

• No es necessari font d’alimentació auxiliar 

• Vigilància de l’estat del dispositiu. 

• Instal·lació a dos fils 

• Comunicació a través de FDnte. 

• Sòcol de sirena FDB221. 

 

La sirena exterior serà model SCO una sirena òptica amb altaveu exponencial de 

25 W amb un soroll multi to, 97 dB(A) a 3 m, destellant (bombeta 24 V-5W). 

Activació per falta de positiu (control). 

 

5.5. Instal.lació de pictogrames de senyalització 

 

S'ha previst la col·locació dels següents tipus de pictogrames de senyalització, 

segons indica l’apartat 1.9 de l’annex: 

• d'equips d'extinció i avís d'incendi: 

a) d'extintors. 

b) de boques d'incendi equipades. 

c) de polsadors d'emergència 

• de senyalització d'evacuació: 
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a)de sortida. 

b)de direcció cap a la sortida. 

c)d'escales d’evacuació. 

 

5.6. Comportament davant del foc dels elements cons tructius i materials de 

compartimentació en sectors d’incendis.  

5.6.1.Compartimentació entre sectors 

 

La resistència al foc de parets  i sostres que separen els sectors del ús  de 

pública concurrència de l’edifici són (segons s’indica a l’apartat de l’annex contra      

incendis 1.10.1): 

 

Parets i sostres que separen al 

sector considerat de la resta de 

l’edifici, sent el seu ús previst   

Resistència al foc   

Sector 

baix 

rasant   

Sector sobre rasant en 

edifici amb alçada 

d’evacuació   

≤ 15 m  15 < h ≤ 28 

m  

h > 28 

m  

Comercial, Pública Concurrència, 

Hospitalari  
EI 120  EI 90  EI 120  EI 180  

taula 10. Resistència  al foc de les parets, sostres  

 

La resistència de les portes entre sectors queda definida com EI2 60-C5 pels 

sectors baix rasant i EI2 45-C5 pels sectors sobre rasant (segons s’indica a 

l’apartat de l’annex contra incendis 1.10.1). 

5.6.2. Locals i zones de risc especial 

 

Segons la normativa (apartat de l’annex contra incendis  1.10.2), es disposa: 

•         sala de quadres generals de distribució: La sala de comptadors serà de risc 

especial baix està situada en la sala situada en la planta soterrani. 

 •         estació transformadora: (s-1.10) La sala ET segons el DB SI ha de ser, com 

a molt, un local de risc alt, però segons prescripcions de la companyia 

subministradora d’energia elèctrica es considera com local de risc més que alt al 

demanar que les parets i sostres tinguin una REI 240. 
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Les portes de pas a un local de risc especial seran EI2 45-C5, com a mínim. 

Quan aquest pas es realitzi mitjançant un vestíbul previ seran 2xEI2 30-C5, com 

a mínim, igual que les altres portes del vestíbul. 

En quant a les característiques constructives dels locals i zones de risc especial, 

cal complir les següents condicions de resposta al foc (característiques 

realitzades a partir de l’apartat 1.10.2 de l’annex): 

 

Característica   
Risc 

Baix   

Resistència al foc de l’estructura portant  R 90  

Resistència al foc de les parets i sostres 

que separen la zona de la resta de l’edifici   EI 90  

Vestíbul d’independència a cada 

comunicació de la zona amb la resta de 

l’edifici  

-  

Portes de comunicació amb la resta de 

l’edifici   

EI2 45-

C5  

Màxim recorregut d’evacuació fins alguna 

sortida del local   ≤ 25 m  

taula 11. Condicions de les zones de risc especial integrades en l’edifici 
 

5.6.3. Comportament davant del foc dels elements co nstructius i 

materials 

  

LLaa  rreeaacccciióó  aall  ffoocc  ddeellss  eelleemmeennttss  ccoonnssttrruuccttiiuuss,,  ddeeccoorraattiiuuss  ii  ddee  mmoobbiilliiaarrii  sseeggoonnss  eell  

ccaappííttooll  44  sseecccciióó  SSII  11  ddeell  DDBBSSII  sseerràà::  

••  EEllss  eelleemmeennttss  ccoonnssttrruuccttiiuuss  ddeell  nnoossttrree  ccaass  eenn  ccoonnccrreett  hhaann  ddee  ccoommpplliirr  lleess  

ccoonnddiicciioonnss  ddee  rreeaacccciióó  aall  ffoocc  qquuee  ss’’eessttaabblleeiixx  aa  llaa  ttaauullaa  sseeggüüeenntt  ((mmééss  

eessppeecciiffiiccaacciioonnss  aa  ll’’aappaarrttaatt  1.10.3 de l’annex contra incendis)::  
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Situació de l’element  
Revestiments  

 Sostres i parets  sols  

Zona ocupables  C-s2,d0  EFL  

escales protegides  B-s1,d0  CFL-s1  

 Recinte de risc especial   B-s1,d0  BFL-s1  

Espais ocults no estancs: patis, fals sostre, 

sòls aixecats. O que sent estancs, contenent 

instal·lacions susceptibles de iniciar o de 

propagar un incendis.  

B-s3,d0  BFL-s2  

taula 12.Condicions de reacció al foc 
  

Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques 

(cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.) es regulen en la seva 

reglamentació específica. 

Els elements tèxtils de la coberta integrades en edificis, tal com carpes, seran 

classe M2 conforme a UNE 23727:1990 “Assaig de reacció al foc dels materials 

de construcció. Classificació dels materials utilitzats en la construcció”. 

Als edificis i establiments d’ús Pública Concurrència, els elements decoratius i de 

mobiliari compliran les següents condicions: 

a) Butaques  i seients fixes que formen part del projecte:  

Tapís: passar l’assaig segons les normes següents: 

UNE-EN 1021-1:2006 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari tapís - Part 1: 

font de ignició: cigarreta en combustió”. 

UNE-EN 1021-2:2006 “Valoració de la inflamabilitat del mobiliari tapís – Part 2: 

font de ignició: flama equivalent a un llumí”. 

No Tapís: material M2 conforme a UNE 23727:1990 “ Assaig de reacció al foc 

dels materials de construcció. Classificació dels materials utilitzats a la 

construcció”. 

b) Elements tèxtils sospesos, com telons, cortines, cortinatges, etc.; 

Classe 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Tèxtils i productes tèxtils. 

Comportament al foc. Cortines i cortinatges. Esquema de classificació”. 

 

Es considera que la resistència al foc d’un element estructural principal (veure 

normativa a l’apartat 1.10.3 de l’annex contra incendis) per un edifici d’ús de 

pública concurrència és (inclou forjats, bigues i suports): 
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Ús del sector d’incendi 

considerat 
Plantes soterrani 

Plantes sobre rasant alçada 

d’evacuació de l’edifici < 15 m 

Pública Concurrència EI 120 R 90 

  

taula 13. Resistència al foc suficients dels elements estructurals 

  

 

El sistema estructural de l’edifici està format per una estructura de formigó la 

qual complirà amb l’estabilitat al foc (R) que necessitem a les plantes. Tots els 

forjat són de formigó reticulars de 27cm d’espessor. Els pilars també de formigó 

armat (els més petits són de 30x30). El tots els forjats hi ha dues bigues IPN 60 

que van ignifugades amb 2cm de gruix de perlita-vermiculita. 

 

Els locals de risc per tal d’assolir l’estabilitat al foc requerida seran, en l’Estació 

Transformadora, parets de dues fulles de maó calat, tipus “gero”, de 14 cm de 

gruix arrebossades per la part interior i exterior, i la sala de quadres generals de 

distribució, tenim parets de “gero” de 14 cm arrebossat a l'interior i l'exterior 

(veure apartat 1.10.3 de l’annex contra incendis). 

 

Resistència al foc suficients dels elements estruct urals de zones de risc 

especial integrades al edifici   

Risc especial baix  R 90  

taula 14.Resistència al foc suficients dels elements estructurals de zones de risc especial 
integrades als edificis 

 

5.7. Ocupació i evacuació 

5.7.1. Ocupació 

 

L’ocupació queda establida segons indica la següent taula (queda detallat el 

càlcul  al annex contraincendis, apartat 1.4): 

 

nº Zona 
superfície superfície 

construida aforament ocasional  

(m2) (m2) (persones) (persones) 

4 planta sota coberta 66,00 35,40 0 0 

3 planta tercera 320,60 366,30 43 7 

2 planta segona 318,90 387,70 43 7 
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nº Zona 
superfície superfície 

construida aforament ocasional  

(m2) (m2) (persones) (persones) 
 

1 planta primera 285,30 345,40 92 7 

0 planta baixa 189,10 250,40 17 4 

s planta soterrani 377,20 444,60 173 20 

 
aforament total edifici 368 

 
superfície total útil 1.557,10 

 
superfície total construida 1.829,80 

taula 15.Dades superfície i aforament edifici 

 

5.7.2. Evacuació 

 

Les dades i recorreguts màxims de evacuació queden establerts al document  

plànols. 

 

5.8.  Justificació  solució adoptada 

 

La configuració de l’ instal·lació d’ incendi s’ha dissenyat partint de la base de l’ús 

del centre. Al tenir una categoria d’edifici de pública concurrència la superfície 

total permetia una configuració en un únic sector, però per superar  els 

recorreguts màxim d’evacuació, s’ha optat per dotar l’escala principal de la 

configuració necessària per crear un nou sector,així cada planta es configura 

com un nou sector i al entrar el conjunt de l’ocupació al nou sector de l’escala te 

garantida la seva evacuació sense problemes. 

 

L’elevada ocupació possible de la sala d’actes ha motivat la formació del sector 

de  l’escala d’emergència, i amb l’aparició d’aquest, forçar el càlcul de portes 

amb bloqueig per tal d’absorbir el conjunt de l’elevada ocupació de la planta 

soterrani, de forma que l’oclusió d’una sortida permet la sortida de l’ocupació 

amb plenes garanties. 

 

Donat que  existeixen zones a la distribució de risc especial (sala de 

manteniment i sala del centre de transformació) s’han determinat tots el diferents 

elements de la construcció per poder dotar la sala de l’equipament òptim en cas 

d’incendi. 

 

S’ha dotat l’instal·lació d’un equip centralitzat que conjuntament amb 

l’equipament habitual  per tal que  es gestioni l’evacuació de forma automàtica, 
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donant prioritat a l’avís dels ocupants i la seva evacuació, i gestionant per si 

mateix les alarmes i centralització el tancament de portes tallafoc. 
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6. INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT 

 

6.1. Introducció 

 

Per l’enllumenat de l’edifici cal tenir en compte la consideració de l’ús de pública 

concurrència. L’edifici consta dels següents grups d’il·luminació: 

• Recepció. 

• Administració. 

• Sales d’assaig. 

• Sala Actes. 

• Vestuaris. 

• Banys. 

• Sales tècniques. 

• Dependències annexes. 

• Vestíbul, passos, escala. 

 

6.2. Criteris de disseny 

 

Tot el disseny es realitza amb el programa Dialux (apartat 9 de l’ annex ) i el 

conjunt de il·luminàries del programa i de PHILIPS. Un altre punt a seguir és el 

complimentde  l’actual reglament electrotècnic per a baixa tensió de 2 d’agost de 

2002 (Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost) i les seves instruccions tècniques 

complementàries i el Codi Tècnic de l’Edificació (Reial Decret 314/2006, de 17 

de març). 

 

Altres criteris que s’han establit pel centre cívic han esta els següents: 

Criteri Definició 

Norma UNE-EN 12.464-1 

Índex de reproducció cromàtica Ra>85 

Temperatura de color interior 3.000 ºK 

Temperatura de color exterior 4.200 ºK 

Compensació del factor de potència Individual per aparell 

Nivells de càlcul 

·Circulacions 150 lux 

·Administració 500 lux 

·Lavabos, serveis i vestidors 200 lux 

·Despatxos administració 500 lux 

Taula 16. Criteris disseny enllumenat 
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Les característiques mínimes en estança en Edificis Educatius, segons 

UNE12.464-1: 

 

Tipus d’espai interior  Em 
(lux)  

UGRl 
(índex de 
deslumbrament 
unificat) 

Ra 
(l’índex de 
rendiment de color 
de les làmpades) 

Distribuïdors d’entrada 200 22 80 

Administració 500 19 80 

Àrees de circulació, 
passadissos 

100 25 80 

Escales 150 25 80 

Vestuaris 300 22 80 

Taula 17.Mínims establerts per estances. 

 

Al dissenyar les instal·lacions d'enllumenat s'ha tingut en compte les 

recomanacions de la norma UNE-EN 12.464 (segons CTE) referent a la 

il·luminació d'espais i dependències amb llum artificial. Així mateix s'ha 

considerat les diverses funcions que desenvoluparà el Centre i per això, els 

nivells mitjos d'il·luminació adequats al treball a desenvolupar a cada 

dependència del mateix. En la elecció de les fonts de llum per a cada zona s'ha 

considerat els següents aspectes: 

 

• Reproducció exacta dels colors. S'han seleccionat làmpades de tonalitat 

blanca amb espectre lluminós que proporciona una reproducció 

aproximada a blanca càlida de tipus NIVELL 1 Ra >85. 

• Reacció del personal al color de la il·luminació ambiental. S'ha preferit en 

la elecció de làmpades a instal·lar tons càlids i incandescents degut a la 

reacció sensible, que origina una sensació de calor i benestar, evitant en 

el possible els tons blanc freds o blaus que desperten sensació de fredor. 

La temperatura de color serà de 3000 o 4200 ºK. 

• Rendibilitat de la instal·lació. La rendibilitat de la instal·lació és un factor 

important a considerar de cara al consum i manteniment de la mateixa, 

per això, s'ha escollit en general per la majoria làmpades de descàrrega, 

ja que tenen un rendiment entre tres i quatre vegades superior a les 

incandescents. 

• Integració al disseny. S'ha considerat que els elements d'il·luminació 

s'integren totalment en els espais. 

 

Bàsicament, l’enllumenat es realitzarà de la següent manera, mitjançant regleta 

fluorescent en muntatge de superfície i en línia contínua i mitjançant projectors 
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de potència i tipus de làmpada segons a la zona a instal·lar. Aquest enllumenat i 

de manera més concreta queda detallat a l’annex elèctric apartat 7.7, on s’inclou 

l’estudi del enllumenat per cada instància (realitzat amb el programa Dialux, 

indicat al document de l’annex 7.7) i s’han definit cadascuna de les il·luminaries 

emprades en cada sala. 

 

 

6.3. Equips d’il·luminació 

 

 En quant a l'aspecte estètic i decoratiu, s'ha considerat sota el punt de vista 

econòmic, escollint lluminàries de formes llises i de fàcil neteja. 

 

Els equips fluorescents hauran de complir de manera general les següents 

particularitats: 

Les reactàncies seran electròniques, qualitat completament protegides IP-54, 

capaces d'estabilitzar l'arc de les làmpades de descàrrega, mantenint fixa la 

tensió de les mateixes. 

 

Els condensadors hauran de ser de capacitat adequada per a elevar el factor de 

potencia a 0.9 com a mínim, blindats, capaços de tolerar augments d'un 15% la 

tensió nominal. 

 

Els tubs fluorescents hauran de ser de tonalitat blanca càlida. 

6.3.1. Regulació lumínica  

6.3.1.1. Control de lluminàries 
 

Les lluminàries fluorescents de la instal·lació es controlaran mitjançant mòduls 

DSI-TLC en funció de l’aportació de llum natural, mesurada per un sensor de 

llum LSD, 2 sortides DSI, màxim 25 balasts per sortida, amb una tensió nominal: 

230/240V AC-50/60Hz; per a muntatge en sostre. 

6.3.1.2. Sensor de lluminositat exterior 

 

El sensor de sostre recollirà en tot moment les dades d'il·luminació tant directa 

com difusa en adreça vertical i horitzontal a l’interior de l’habitacle i fins una 

distància de 3 metres a l’interior de l’edifici (segons DB HE 3 del CTE). 

 

Totes  les dades captades pel sensor seran enviades als receptors 

corresponents per tal de regular la intensitat lumínica en funció de l’aportació 

d’il·luminació exterior. 
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6.3.1.3. Regulació en funció de la llum natural 

 

En aquelles zones en que hi hagi presència de persones (aules, despatxos etc.) 

mitjançant el mòdul Basic DSI-TLC i el sensor de sostre LSD de llum natural, es 

realitzarà una regulació de les lluminàries en funció de la llum natural disponible 

que repercutirà en el confort de l'usuari així com en un important estalvi 

energètic. 

 

El processador de llum serà l'encarregat d'ajustar els valors d'il·luminació de 

cadascuna de les sortides del sistema en funció de les variacions de la llum 

natural recollides pel sensor situat en l’interior de l'habitacle. 

 

El sistema de control permetrà la creació d'una corba característica de control 

per a cadascuna de les sortides regulables que utilitzarà per a calcular a cada 

moment el valor de sortida necessari per a mantenir uns nivells d'il·luminació 

constants en el recinte malgrat les variacions normals d'il·luminació natural. 

6.3.1.4. Regulació en funció de la presència 

 

En aquelles zones en que hi hagi presència de persones puntualment (banys, 

…) mitjançant el sensor de presència, es realitzarà una regulació de les 

lluminàries (temporitzant-les) en funció de la presència o no de les persones que 

repercutirà en el confort de l'usuari així com en un important estalvi energètic. 

 

6.3.2. Enllumenat d’emergència 

 

Tal com es preceptiu en un local de pública concurrència, s'ha previst la 

instal·lació de diferents  plafons compostos d'una bateria autònoma per a obtenir 

enllumenat d'emergència, els quals s'han situat en llocs adequats per a obtenir el 

màxim rendiment de la llum que emetien donada la funció d'enllumenat de 

seguretat i en aquells que eventualment poden existir circulació de persones. 

Els aparells estan constituïts per una caixa d'alumini segons detall adjunt amb 

difusor de prismàtic. A l'interior s'allotja un conjunt de bateria-cargador capaç de 

subministrar un enllumenat autònom equivalent a 11 W fluorescent durant més 

d'una hora. No precisen cap tipus de manteniment, ni  cap tipus  de precaució, 

estaran connectats sempre a la xarxa i en el cas de faltar la tensió d'entrada 

s'encendran automàticament apagant-se quan torni al tensió. 
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El nivells mínims d’ il·luminació d’emergència seran: 

 
Zona Nivell mínim  

Recorreguts d’evacuació 1 lux 

Aparells contra incendis 5 lux 

Ambient anti-pànic 0,5 lux 

Alt risc 15 lux 

Taula 18. Nivells mínims d’ il·luminació 

 

6.4. Justificació  solució adoptada  

 

El conjunt de lluminàries s’han escollit en base a la normativa i el programa 

Dialux. Tot i així, a la configuració de l’ il·luminació ha estat dirigida per tal que 

els espais on  la circulació del públic és més gran, tinguin il·luminaries  funcionals 

i amb acabats estètics. Per aquest motiu aquest tipus de sales es conformen 

amb gran quantitat de petits punts de llum per donar l’acabat desitjat. 

 

La resta de sala més funcionals disposen de fluorescents que faciliten el 

manteniment  i la neteja dotant així l’equipament  d’una fàcil  configuració, fent el 

projecte de execució més ràpid sense descuidar l’ús de la zona a il·luminar. 

 

L’instal·lació  disposa de sistemes de detecció de presencència  i de   control per 

tal d’aprofitar la llum natural de forma ecològica i a la vegada econòmica. Tot i 

aquest criteri, mitjançant aquest control s’aconsegueix els nivells de reproducció 

adients a les estàncies durant tot l’horari operatiu del centre. 

 

També  s’ha tingut en compte  que  l’ il·luminació ha estat  dissenyada per 

l’alçada de treball de les diferents sales,  de forma que  zones com racons de les 

sales, no era necessari respectar el límits de lux tant estrictament i així  la xarxa 

queda dimensionada per necessitats reals. 
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7. INSTAL·LACIONS ACS I AFS 

 

7.1.Criteris de disseny 

 

Serà d’obligat compliment les següents normatives: 

• Normes d’Instal·lacions d’Aigua segons ordre de 9 de desembre de 1975. 

• Normes UNE que hi pertoquin. 

• Real decret 865/2003 sobre criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció 

i control de la legionel·losis. constitueixen les instal·lacions. 

• Reglament per a instal·lacions tèrmiques en els edificis (elecció 

d’aïllaments i producció d’aigua calenta sanitària). 

 

Per a la confecció del projecte de fontaneria també s'han pres els següents 

criteris: 

• Mínima interferència amb la resta dels elements constructius. 

• Màxima durabilitat dels elements exteriors i interiors que constitueixen les 

instal·lacions. 

• Màxima flexibilitat d'ús de les instal·lacions. 

• Màxima accessibilitat dels components. 

• S'instal·laran les claus de pas abans de l'entrada d'aigua a totes les 

zones humides. 

• Aïllament de 19 mm. a les canonades d'aigua freda per a evitar 

condensacions. 

• Aïllament de 19mm. a les canonades d'aigua calenta sanitària per a evitar 

pèrdues d’energia. 

• S’instal·laran dispositius reductors de consum a tots els aparells que sigui 

possible, com per exemple aireijadors a les aixetes. 

• Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, 

estaran dissenyades per economitzar aigua o disposaran d'un 

mecanisme economitzador. En qualsevol cas, obtindran un cabal màxim 

de 12 litres per minut havent de donar un mínim de 9 litres per minut a 

una pressió dinàmica mínima d'utilització superior a 1 bar.  

• Les cisternes dels vàters hauran de disposar de mecanismes de doble 

descàrrega o de descàrrega interrompible. 

 

7.2. Distribució dels elements 

 

La distribució dels diferents elements existents a la xarxa queden determinats a 

l’apartat plànols.  Cal indicar que només s’ha dotat l’ instal·lació d’ACS d’un 
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escalfador elèctric a la zona on existeixen dutxes als vestuaris ja que no es 

considera suficient el consum com per donar un altre tipus de sistema. 

 

7.3. Càlcul de consums 

 

La taula següent indica els valors de consums segons el criteris de  simultaneïtat 

i segons el conjunt d’aparells i els seus cabals( veure annex instal·lacions ACS i 

AFS apartat 3.1.): 

Zona 

Aparells 

Q n kv Qmax  Lavabo  Inodor  Urinari  Abocador  Dutxa  
Presa 
aigua  

Planta soterrani 

Serveis dones 5 4         0,9 9 0,354 0,3186 

Serveis homes 2 1 3       0,75 6 0,447 0,3353 
Serveis 
minusvàlid 1 1         0,2 2 1 0,2 

Abocador       1     0,15 1 1 0,15 

Vestidors 2 2     2   0,8 6 0,447 0,3576 

Planta baixa 
Serveis 
minusvàlid 1 1         0,2 2 1 0,2 
Serveis 
minusvàlid 1 1         0,2 2 1 0,2 

Abocador       1     0,15 1 1 0,15 

Planta 1 

Serveis dones 2 2         0,4 4 0,577 0,2308 

Serveis homes 2 1 2       0,6 5 0,5 0,3 

Abocador       1     0,15 1 1 0,15 

Planta 2 

Serveis dones 2 2         0,4 4 0,577 0,2308 

Serveis homes 2 1 2       0,6 5 0,5 0,3 

Abocador       1     0,15 1 1 0,15 

Planta 3 

Serveis dones 2 2         0,4 4 0,577 0,2308 

Serveis homes 2 1 2       0,6 5 0,5 0,3 

Abocador       1     0,15 1 1 0,15 

Planta coberta 

Presa d'aigua           1 0,15 1 1 0,15 

Resum TOTAL             6,55 56 0,2 1,31 

Taula 19. Taula cabals màxims 

 

El coeficient de simultaneïtat com queda indicat a la taula anterior total pel centre 

s’ha establert d’un 20%. 
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7.4. Càlcul de dimensionament 

 

Pel dimensionament de la xarxa prèviament s’han tingut en compte les següents 

premisses: 

• La velocitat màxima per la xarxa principal estarà compresa entre 1 i 1.5 

m/s i a la xarxa secundària entre 0.5 i 1 m/s ( el motiu d’aquests rangs es 

el soroll màxim per la confortabilitat de les estàncies). 

• El material emprat per les canonades serà de coure dur (amb una 

rugositat del 0.0015. 

 

Tots el mètodes emprats es troben als apartats 3.2, 3.3 i 3.4 de l’annex de 

instal·lacions ACS i AFS , i els càlculs han estan realitzat segons l’exemple de 

càlcul a l’apartat 3.5 del mateix annex. 

7.4.1. Càlculs dimensionament de la xarxa per plant a 

 

Com queda indicat a l’ apartat 3.6.1 de instal·lacions ACS i AFS queda establert 

per plantes el següent dimensionament (No s’han dimensionat en aquest apartat 

ni l’escomesa ni els trams entre plantes i s’han inclòs al diferents trams lea 

vàlvules identificades a l’annex 3.6.2 de  instal·lacions ACS i AFS), sent: 

 

S: número de subministraments del tram 

Qin: cabal instal·lat (l/s) 

Qmax: cabal màxim (l/s) 

Dn: diàmetre interior nominal del tram (mm) 

L: longitud del tram (m) 

Leq: longitud equivalent per particularitats del tram (m) 

DH: increment d’alçada al tram (m) 

V: velocitat del fluid al tram (m/s) 

JUni: pèrdua de càrrega unitària (mm.c. a/ m) 

JTra: pèrdua de càrrega al tram (mm.c. a/ m) 
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PLANTA SOTERRANI 

Tram S Qin Qmax Dn L Leq DH V JUni  JTra 

1 5 0,50 0,250 20 8,440 0,900 0 0,800 0,020 0,182 

2 4 0,40 0,230 20 4,260 1,800 0 0,730 0,017 0,102 

5 (1+2) 9 0,90 0,319 26 10,720 1,170 0 0,600 0,012 0,140 

3 6 0,75 0,335 26 8,960 4,440 0 0,631 0,013 0,173 

4 2 0,20 0,200 20 3,980 2,600 0 0,640 0,013 0,086 

6 (3+4)  8 0,95 0,359 26 3,330 2,210 0 0,676 0,008 0,025 

7 (5+6) 17 1,85 0,463 26 22,850 4,880 0 0,872 0,039 1,084 

8 6 0,80 0,358 26 8,200 2,756 0 0,674 0,025 0,271 

9 4 0,34 0,196 20 10,000 2,120 0 0,625 0,030 0,366 

10 4 0,34 0,196 20 1,500 0,320 0 0,625 0,032 0,058 

11 1 0,20 0,200 20 0,300 0,320 0 0,634 0,031 0,019 

12 (10+11) 5 0,54 0,270 20 0,440 0,000 0 0,859 0,053 0,023 

13 (7+12) 22 2,39 0,522 26 0,262 0,000 0 0,048 0,048 0,013 

14 (8+13) 28 3,34 0,643 33 3,264 2,970 0 0,752 0,022 0,139 

Taula 20. Distribució planta soterrani 
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PLANTA TERCERA 

Tram S Qin Qmax Dn L Leq DH V JUni  JTra 

15 4 0,40 0,231 20 9,569 3,600 0 0,735 0,040 0,528 

16 4 0,40 0,231 20 3,790 0,000 0 0,735 0,040 0,152 

17 1 0,15 0,150 16 5,134 1,696 0 0,746 0,055 0,373 

18 1 0,20 0,200 20 1,600 1,800 0 0,634 0,031 0,105 

19 (18+16) 5 0,60 0,300 26 0,300 0,416 0 0,565 0,018 0,013 

20 (19+17) 6 0,75 0,335 26 2,277 1,170 0 0,632 0,022 0,076 

21 (20+15) 10 1,15 0,383 26 0,156 0,000 0 0,674 0,028 0,004 

Taula 21. Distribució planta tercera 

 

 

 

PLANTA SEGONA 

Tram S Qin Qmax Dn L Leq DH V JUni  JTra 

22 4 0,40 0,231 20 9,569 3,600 0 0,735 0,040 0,528 

23 4 0,40 0,231 20 3,790 0,000 0 0,735 0,040 0,152 

24 1 0,15 0,150 16 5,134 1,696 0 0,746 0,055 0,373 

25 1 0,20 0,200 20 1,600 1,800 0 0,634 0,031 0,105 

26 (25+23) 5 0,60 0,300 26 0,300 0,416 0 0,565 0,018 0,013 

28 (26+24) 6 0,75 0,335 26 2,277 1,170 0 0,632 0,022 0,076 

29 (28+22) 10 1,15 0,383 26 0,156 0,000 0 0,674 0,028 0,004 

Taula 22. Distribució planta segona 
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PLANTA PRIMERA 

Tram S Qin  Qmax Dn L Leq DH V JUni  JTra 

30 4 0,40 0,231 20 9,569 3,600 0 0,735 0,040 0,528 

31 4 0,40 0,231 20 3,790 0,000 0 0,735 0,040 0,152 

32 1 0,15 0,150 16 5,134 1,696 0 0,746 0,055 0,373 

33 1 0,20 0,200 20 1,600 1,800 0 0,634 0,031 0,105 

34 (33+31) 5 0,60 0,300 26 0,300 0,416 0 0,565 0,018 0,013 

35 (34+32) 6 0,75 0,335 26 2,277 1,170 0 0,632 0,022 0,076 

36 (35+30) 10 1,15 0,383 26 0,156 0,000 0 0,674 0,028 0,004 

Taula 23.Distribució planta primera 

 

PLANTA BAIXA 

Tram S Qin Qmax Dn L Leq DH V JUni  JTra 

37 2 0,20 0,200 20 3,863 1,220 0 0,637 0,031 0,159 

38 2 0,20 0,200 20 6,518 2,120 0 0,637 0,031 0,270 

39 1 0,15 0,150 16 0,870 0,416 0 0,746 0,055 0,070 

40 

(14+21+29+36) 58 6,79 0,899 33 0,210 0,000 0 1,051 0,040 0,008 

41 (40+37) 60 6,99 0,910 33 0,741 0,149 0 1,064 0,041 0,037 

42 (41+38) 62 7,19 0,920 33 8,773 5,940 0 1,075 0,042 0,619 

43 (42+39) 63 7,34 0,930 33 8,464 1,485 0 1,088 0,043 0,428 

Taula 24. Distribució planta baixa 

 

7.4.2. Resultat de dimensionament de la xarxa de di stribució 

 

En aquesta taula es mostra el conjunt final de tota la xarxa indicant tant el 

dimensionament com les pèrdues (tot es troba especificat a l’apartat 3.7 de 

l’annex): 
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Nom S Qin  Qmax Dn L Leq DH V JUni  JTra JAcu  Pmin  Pmax 

ESCOMESA                   0,000 0,000 27,000 33,000 

vàlvula 1       1 1/2"   0,210     0,036 0,008 0,000 26,992 32,992 

vàlvula 2       1 1/2"   0,210     0,036 0,008 0,016 26,984 32,984 

comptador           0,210         0,016 26,984 32,984 

vàlvula 3       1 1/2"   0,210     0,036 0,008 0,024 26,976 32,976 

vàlvula 

retenció       1 1/2"   1,890     0,036 0,069 0,093 26,907 32,907 

vàlvula 4       1 1/2"   0,210     0,036 0,008 0,101 26,899 32,899 

tram 43 63 7,34 0,930 33 8,464 1,485 0 1,088 0,043 0,428 0,529 26,471 32,471 

tram 39 

(inclou 

vàlvula 5) 1 0,15 0,150 16 0,870 0,416 0 0,746 0,055 0,070 0,599 26,401 32,401 

tram42 62 7,19 0,920 33 8,773 5,940 0 1,075 0,042 0,619 1,148 25,852 31,852 

tram 38 

(inclou 

vàlvula 6) 2 0,20 0,200 20 6,518 2,120 0 0,637 0,031 0,270 1,418 25,582 31,582 

tram 41 60 6,99 0,910 33 0,741 0,149 0 1,064 0,041 0,037 1,185 25,815 31,815 

tram 37 

(inclou 

vàlvula 7) 2 0,20 0,200 20 3,863 1,220 0 0,637 0,031 0,159 1,344 25,656 31,656 

tram 40 58 6,79 0,899 33 0,210 0,000 0 1,051 0,040 0,008 1,193 25,807 31,807 

tram B 28 3,34 0,643 33 3,050 0,000 -3,05 0,752 0,022 

-

2,982 -1,788 27,595 33,595 

tram 14 28 3,34 0,643 33 3,264 2,970 0 0,752 0,022 0,139 -1,649 27,456 33,456 

tram 8 

(inclou 

vàlvula 8) 6 0,80 0,358 26 8,200 2,756 0 0,674 0,025 0,271 -1,379 27,185 33,185 

tram 13 22 3,00 0,522 26 0,262 0,000 0 0,048 0,048 0,013 -1,637 27,443 33,443 

tram 12 5 0,54 0,270 20 0,440 0,000 0 0,859 0,053 0,023 -1,614 27,420 33,420 

tram 11 

(inclou 

vàlvula 9) 1 0,20 0,200 20 0,300 0,320 0 0,634 0,031 0,019 -1,594 27,401 33,401 



        
PPrroojjeeccttee  dd''  iinnssttaall··llaacciioonnss  ddeell  cceennttrree  cciivviill  ddee  PPoobbllee  SSeecc  aa  BBaarrcceelloonnaa  

36 
 

Nom S Qin  Qmax Dn L Leq DH V JUni  JTra JAcu  Pmin  Pmax 

tram 

10(inclou 

vàlvula 10) 4 0,34 0,196 20 1,500 0,320 0 0,625 0,032 0,058 -1,555 27,343 33,343 

tram 9 

(inclou 

vàlvula 11) 4 0,34 0,196 20 10,000 2,120 0 0,625 0,030 0,366 -1,189 26,977 32,977 

tram 7 17 1,85 0,463 26 22,850 4,880 0 0,872 0,039 1,084 -0,553 26,359 32,359 

tram 6 8 0,95 0,359 26 3,330 2,210 0 0,676 0,008 0,025 -0,528 26,334 32,334 

tram 

4(inclou 

vàlvula 12) 2 0,20 0,200 20 3,980 2,600 0 0,640 0,013 0,086 -0,441 26,248 32,248 

tram 3 

(inclou 

vàlvula 13) 6 0,75 0,335 26 8,960 4,440 0 0,631 0,013 0,173 -0,355 26,075 32,075 

tram 5 

(inclou 

vàlvula 14) 9 0,90 0,319 26 10,720 1,170 0 0,600 0,012 0,140 -0,412 26,219 32,219 

tram 1  5 0,50 0,250 20 8,440 0,900 0 0,800 0,020 0,182 -0,230 26,037 32,037 

tram 2 4 0,40 0,230 20 4,260 1,800 0 0,730 0,017 0,102 -0,310 25,935 31,935 

tram P 30 3,45 0,641 26 3,840 0,000 3,84 1,130 0,062 4,078 5,271 23,517 29,517 

tram 36 10 1,15 0,383 26 0,156 0,000 0 0,674 0,028 0,004 5,276 23,513 29,513 

tram 35 6 0,75 0,335 26 2,277 1,170 0 0,632 0,022 0,076 5,352 23,437 29,437 

tram 32 

(inclou 

vàlvula 15) 1 0,15 0,150 16 5,134 1,696 0 0,746 0,055 0,373 5,725 23,064 29,064 

tram 34 

(inclou 

vàlvula 16) 5 0,60 0,300 26 0,300 0,416 0 0,565 0,018 0,013 5,365 23,424 24,072 

tram 33 1 0,20 0,200 20 1,600 1,800 0 0,634 0,031 0,105 5,396 23,319 23,967 

tram 31 4 0,40 0,231 20 3,790 0,000 0 0,735 0,040 0,152 5,517 23,272 23,920 

tram 30 

(inclou 

vàlvula 17) 4 0,40 0,231 20 9,569 3,600 0 0,735 0,040 0,528 5,316 22,985 28,985 

tram S 20 2,30 0,528 26 3,840 0,000 3,84 0,994 0,049 4,029 9,300 19,488 25,488 

tram 29 10 1,15 0,383 26 0,156 0,000 0 0,674 0,028 0,004 9,305 19,484 25,484 
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Nom S Qin  Qmax Dn L Leq DH V JUni  JTra JAcu  Pmin  Pmax 

tram 28 6 0,75 0,335 26 2,277 1,170 0 0,632 0,022 0,076 9,381 19,408 25,408 

tram 24 

(inclou 

vàlvula  18) 1 0,15 0,150 16 5,134 1,696 0 0,746 0,055 0,373 9,754 19,035 25,035 

tram 26 

(inclou 

vàlvula 19) 5 0,60 0,300 26 0,300 0,416 0 0,565 0,018 0,013 9,394 19,395 16,014 

tram 25 1 0,20 0,200 20 1,600 1,800 0 0,634 0,031 0,105 9,425 19,290 15,909 

tram 23 4 0,40 0,231 20 3,790 0,000 0 0,735 0,040 0,152 9,546 19,243 15,862 

tram 22 

(inlcou 

vàlvula 20) 4 0,40 0,231 20 9,569 3,600 0 0,735 0,040 0,528 9,345 18,956 24,956 

tram T 10 1,15 0,383 26 3,680 0,000 3,68 0,674 0,028 3,783 13,083 15,705 21,705 

tram 21 10 1,15 0,383 26 0,156 0,000 0 0,674 0,028 0,004 13,087 15,701 21,701 

tram 20 

(inclou 

vàlvula 21) 6 0,75 0,335 26 2,277 1,170 0 0,632 0,022 0,076 13,164 15,625 21,625 

tram 17 

(inclou 

vàlvula 22) 1 0,15 0,150 16 5,134 1,696 0 0,746 0,055 0,373 13,537 15,252 21,252 

tram 19 

(inclou 

vàlvula 23) 5 0,60 0,300 26 0,300 0,416 0 0,565 0,018 0,013 13,177 15,612 8,448 

tram 18 1 0,20 0,200 20 1,600 1,800 0 0,634 0,031 0,105 13,208 15,507 8,343 

tram 16 4 0,40 0,231 20 3,790 0,000 0 0,735 0,040 0,152 13,329 15,460 8,296 

tram 15 

(inclou 

vàlvula 24) 4 0,40 0,231 20 9,569 3,600 0 0,735 0,040 0,528 13,128 15,173 21,173 

Taula 25. Distribució xarxa 

 

7.4.3. Dimensionament aïllants tèrmics 

 

També s’ha considerat el conjunt d’aïllaments tèrmics necessaris ja sigui per 

ACS i AFS (veure taules completes a annex instal·lacions ACS i AFS apartat 

3.6),com s’indica a les següents taules: 
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Diàmetre exterior 

(mm) 

Temperatura del fluid ( ºC) 

0,1 a 10 66 a 100 

D ≤ 35 20 20 

Taula 26. taula de gruixos d'aïllaments de fluids interiors freds i calents 

 

7.5. Manteniment 

 

7.5.1. Condicions d’ús: 

 

La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 

prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals 

s’ha dissenyat la instal·lació.  

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir 

cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que 

no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan 

tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 

subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 

responsable designat per la propietat. 

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència 

prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra 

dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 

A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament 

d'aigua diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, 

mantenint i millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per 

el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble 

descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si 

s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 

7.5.1.1. Intervencions durant la vida útil de l’edifici 

 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que 

afectin les instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat 

o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 

prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador 
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especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del 

municipi així ho especifica).  

7.5.1.2. Neteja 

 

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es 

tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en 

servei s’haurà de netejar.  

7.5.1.3. Incidències extraordinàries 

 

Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar 

ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les 

mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament 

per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre 

l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la fonamentació i/o 

modificar les condicions resistents del terreny. 

En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per 

evitar que es glacin. 

7.5.2. Instruccions de manteniment 

 

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic 

d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment 

donades pel fabricant. 

Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum 

humà i de l’aigua calenta sanitària. 
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7.6. Esquema d’instal·lació  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema  ACS i AFS
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7.7.Justificació  solució adoptada 

 

Complint amb el conjunt de característiques  de salubritat i funcionalitat s’ha 

dissenyat la xarxa, però conjuntament s’ha buscat una solució on existeixi la 

mínima interferència amb la resta d’ equips, es tingui un recorregut reduït i 

allunyar el soroll dels usuaris. 

 

Per aquest motius la xarxa circula per la zona  de lavabos i aprofita els espais 

dissenyats per circular pel conjunt de baixants de tot l’edifici. En el 

dimensionament de la xarxa, tant en recorregut com en diàmetres, ha prioritzat el 

fet de seleccionar velocitats baixes dins del rang permès a cada situació, per tal 

d’evitar el  màxim soroll al usuaris. Per aquest motiu, circula la xarxa per 

recorregut de lavabos, vestuaris i per zones que s’utilitzen poc o no hi ha 

ocupants de forma regular. 

 

Els aparells sanitaris  disposaran d’elements per reduir consums com per 

exemple les aixetes que disposaran d’airejadors, o bé els lavabos amb doble 

opció de descàrrega per poder rentabilitzar millor l’equipament. 
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8. INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 

 

8.1. Introducció 

 

En aquest apartat  es determinarà l’ instal·lació que requereix l’edifici per dotar 

de la ventilació, però cal indicar que aquest apartat queda estretament relacionat 

amb l’apartat 9 de climatització  pel dimensionament global de la configuració de 

la xarxa. 

 

8.2. Criteris de disseny 

 

La normativa que s’aplicarà serà: 

el conjunt de normes  integrades al RITE, ja que com indica el document del CTE 

DB –HS salubritat apartat qualitat de l’aire interior, per casos d’estudi que no 

siguin vivendes s’ha de remetre per exigències bàsiques al RITE.  

Totes aquelles indicacions on el RITE no dona una solució s’optarà per consultar 

el propi DB –HS salubritat apartat qualitat de l’aire interior. 

norma UNE-EN 13779  “Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de 

prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos”. 

 

8.3. Estimació  aire primari 

 

El càlcul de la ventilació, es realitzarà seguint el Rite on s’especifica la necessitat 

de renovacions per hora que s’han d’aplicar a cada tipus de local. La classificació 

que es fa és la següent: 

• IDA 1 (aire d’òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i guarderies. 

Renovacions: 20 l/s per persona 

• IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d’hotels 

i similars, residències de la gent gran i d’estudiants), sales de lectura, 

museus, sales de tribunals, aules d’ensenyança i similars i piscines. 

Renovacions: 12.5 l/s per persona 

• IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cinemes, teatres, sales 

d’actes, habitacions d’hotel i similars, restaurants, cafeteries, bars, sales 

de festes, gimnasos, locals per a l’esport (excepte piscines) i sales 

d’ordinadors. Renovacions: 8 l/s per persona 

• IDA 4 (aire de qualitat baixa). Renovacions: 5 l/s per persona. 

  
Pe la resta de sales on no especifica el RITE el tipus  de renovacions 

necessàries s’ha optat per utilitzar les dades  del document del CTE DB –HS 
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salubritat apartat qualitat de l’aire interior, taula 2.1, i  la norma UNE-EN 13779, 

per donar una estimació correcta als càlculs. 

 

Totes les dades  emprades queden detallades a l’annex apartat 4.1. càlcul 

d’aire primari.  Resultant: 

 

 

ZONA 

SUPERFÍCIE 

(m2) 

AFORAMENT 

(persones) 

RENOVACIONS 

(l/s) 

CABAL 

AIRE (l/s) 

PLANTA TERCERA 

TALLER 1 36,8 8 

12,5 per 

persona 100 

TALLER 2 60 12 

12,5 per 

persona 150 

TALLER 3 27,7 6 

12,5 per 

persona 75 

OFICINA 1 15,5 2 

12,5 per 

persona 25 

SALA DE REUNIONS 19,8 10 

12,5 per 

persona 125 

OFICINA 2 19,8 2 

12,5 per 

persona 25 

OFICINA 3 19,2 2 

12,5 per 

persona 25 

WC 18,2 0 15 per local 15 

Taula 27. Cabal mínim tercera planta 
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ZONA 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
AFORAMENT 

(persones) 
RENOVACIONS 

(l/s) 
CABAL 

AIRE (l/s) 

PLANTA SEGONA 
  

SALA D'ASSAIG 1 34,8 7 
12,5 per 
persona 87,5 

SALA D'ASSAIG 2 20,1 5 
12,5 per 
persona 62,5 

SALA D'ASSAIG 3 19,4 4 
12,5 per 
persona 50 

SALA D'ASSAIG 4 25,9 6 
12,5 per 
persona 75 

SALA D'ASSAIG 5 26,7 6 
12,5 per 
persona 75 

SALA D'ASSAIG 6 32,4 7 
12,5 per 
persona 87,5 

SALA D'ASSAIG 7 33,3 7 
12,5 per 
persona 87,5 

WC 18,7 0 15 per local 15 

Taula 28. Cabal mínim aire planta segona 

 

ZONA 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
AFORAMENT 

(persones) 
RENOVACIONS 

(l/s) 

CABAL 
AIRE 
(l/s) 

PLANTA PRIMERA 
  SALA D'EXPOSICIONS 59,8 30 12,5 per persona 375 

SALA POLIVALENT 45,6 46 12,5 per persona 575 

OFICINA DE GESTIÓ 36,3 4 12,5 per persona 50 

SALA DE REUNIONS 21,4 11 12,5 per persona 137,5 

WC 18,3 0 15 per local 15 

Taula 29. Cabal mínim aire planta primera 

 

ZONA 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
AFORAMENT 

(persones) 
RENOVACIONS 

(l/s) 
CABAL 

AIRE (l/s) 

PLANTA BAIXA 
  VESTÍBUL 29,3 0 0,55 per m2 16,11 

DISTRIBUÏDOR 33,6 0 0,55 per m2 18,48 

ESPAI DE RELACIÓ 25,3 16 
12,5 per 
persona 200 

WC 10,9 0 15 per local 15 

Taula 30. Cabal mínim aire planta baixa 
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ZONA 
SUPERFÍCIE 

(m2) 
AFORAMENT 

(persones) 
RENOVACIONS 

(l/s) 
CABAL 

AIRE (l/s) 

PLANTA SOTERRANI         

SALA POLIVALENT 199,7 170 8 per persona 1360 

VESTUARIS 24 0 0,78 per m2 18,72 

LAVABOS 35,9 0 15 per local 15 

Taula 31. Cabal mínim aire planta soterrani 

 

8.4. Sistema de distribució d’aire 

8.4.1. Zones lavabos, vestuaris i  sales de  neteja  

 

En aquestes s’ha establert un conjunt  de ventiladors per dotar a l’ instal·lació  en 

aquestos del cabal necessari.  A l’apartat 4.2 de l’annex de ventilació queda 

detallada la selecció dels models pel planta, resultant: 

 

PLANTA TERCERA 

zona 
cabal 

(m3/h) 

cabal 

línia 

cabal 

ventilador 

(m3/h) 

model 

lavabos homes 108 
162 280 

TD 

350/125 neteja 54 

lavabos dones 162 162 280 
TD 

350/125 

Taula 32 Selecció model lavabos planta tercera 

PLANTA SEGONA 

zona 
cabal 

(m3/h)  

cabal 

línia 

cabal 

ventilador 

(m3/h) 

model 

lavabos 

homes 
108 

162 280 TD 350/125 

neteja 54 

lavabos dones 162 162 280 TD 350/125 

Taula 33.Selecció model lavabos planta segona 
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PLANTA PRIMERA 

zona 
cabal 

(m3/h)  

cabal 

línia 

cabal 

ventilador 

(m3/h) 

model 

lavabos homes 108 
162 280 TD 350/125 

neteja 54 

lavabos dones 162 162 280 TD 350/125 

Taula 34.Selecció model planta primera 

 

PLANTA BAIXA 

zona 
cabal 

(m3/h) 

cabal 

línia 

cabal 

ventilador 

(m3/h) 

model 

lavabos homes 108 
162 280 TD 350/125 

neteja 54 

Taula 35. Selecció model planta baixa 

 

PLANTA SOTERRANI 

zona 
cabal 

(m3/h) 

cabal 

línia 

cabal 

ventilador 

(m3/h) 

model 

vestuaris 216 
270 430 TD 500/150 

neteja 54 

lavabos 

dones 270 270 430 TD 500/150 

lavabos 

homes 216 216 430 TD 500/150 

Taula 36. Selecció model planta soterrani 
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8.4.2. Resta de superfícies a dotar de ventilació 

 

A la resta de sales la ventilació calculada es realitza mitjançant els diferents 

equips de climatització i conductes d’aire  especificant els seus càlculs al apartat 

9 d’aquesta memòria i a l’apartat 5 de l’annex.  

 

Tots aquest equips en el seu tractament de refrigeració o calefacció funcionen 

introduint a la sala el cabal necessari per realitzar la ventilació,a la temperatura 

adient per aprofitar-lo per climatitzar l’ambient de la sala.
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8.5. Esquema d ‘instal·lació 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Esquema  ventilació



        
PPrroojjeeccttee  dd''  iinnssttaall··llaacciioonnss  ddeell  cceennttrree  cciivviill  ddee  PPoobbllee  SSeecc  aa  BBaarrcceelloonnaa  

49 
 

8.6. Justificació  solució adoptada 

 

L’ instal·lació de ventilació és una xarxa en bona part conjunta amb  la xarxa de 

climatització. En aquest sentit  en aquest apartat s’ha pogut concretar només les 

zones de la xarxa on no s’ha estimat climatització, estimant pel apartat de 

climatització les necessitats primàries d’aire a tenir en compte. 

 

Per tal de millorar les condicions de ventilació del edifici, s’ha consultat diferents 

normatives per completar aquelles zones on el RITE no dóna una ventilació 

concreta. Si  també es té en compte que l’estimació de l’aire primari s’ha realitzat 

com a mínim amb una qualitat mitja, s’obté com a resultat al conjunt del centre  

una xarxa que garanteix un ambient renovat i net. 

Les zones de lavabos, vestuaris i sales de neteja, són les zones on s’ha pogut 

realitzar per complet la xarxa, amb una potència dels ventiladors per sobre de la 

potència necessària calculada. Aquest  selecció sobredimensionada ha estat per 

donar marges de seguretat per dies d’ ús excessiu,en dates d’alta ocupació. 
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9. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 

 

9.1. Introducció 

 

En aquest apartat  es realitzarà el càlcul i el dimensionament del equips i 

conductes necessaris per la instal·lació de climatització, tenint en compte els 

càlculs de l’apartat de ventilació. 

 

9.2. Criteris de disseny 

 

EL conjunt de criteris emprats en aquesta instal·lacions són: 

 

• Conjunt d’especificacions estretes de DB-HS de salubritat. 

• La normativa d'aplicació en vigor per regular les característiques que han 

de complir els conductes de distribució d'aire continguda en el Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis(RITE),amb desenvolupament en 

les seves Instruccions Tèrmiques Complementàries (ITE). 

• La norma UNE 100014 per a la variació de les temperatures seca i 

humida amb l'hora i el mes. 

• El DB HE1 del CTE per la determinació de la zona climàtica. 

 

9.3. Paràmetres  d’amidament 

9.3.1.Paramètres previs de càlcul 

 

Abans de començar a determinar els paràmetres bàsics per la selecció dels 

equips cal determinar les dades pròpies de la situació del centre cívic. 

9.3.1.1. Zona climàtica 

 

La zona climàtica en què es troba l’edifici s’obté a partir de la taula D.1, de 

l’apèndix D del DB HE1 CTE. Segons aquesta taula com el centre cívic es troba 

a la pròpia ciutat de Barcelona ( no existeix diferència d’altitud que modifiqui la 

qualificació) és del tipus C2 amb una alçada de referència de 1m. 

 

9.3.1.2. Condicions exteriors 

 

Es té en compte la norma UNE 100001 per a la selecció de les condicions 

exteriors de projecte, que queden definides de la següent manera: 
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Temperatura seca estiu 29,3°C  

Temperatura humida estiu 23,3 °C  

Percentil condicions d'estiu 1,00% 

Temperatura seca hivern 0,1 °C  

Percentil condicions d'hivern 99,00% 

Variació diürna de temperatures 8,4 °C  

Graus acumulats en base 15 – 15°C 

863 dies-

grau 

Orientació del vent dominant N 

Velocitat del vent dominant 3,60 m/s 

Altura sobre el nivell del mar 8,00 m  

Latitud 41° 18' Nord  

Taula 37:Condcions exteriors projecte 

 

9.3.1.3. Condicions interiors 

 

Les condicions climatològiques interiors han estat establertes en funció de 

l'activitat metabòlica de les persones i del seu grau de vestimenta, sempre 

d'acord amb 1.4.1.1, “Condicions interiors de disseny”, de la IT 1 del RITE. 

 
Per a les hores considerades punta (l’horari establer del centre és de 6:00 a 

21:00h ) han estat seleccionades les següents condicions interiors: 
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 Estiu Hivern 

Zona Temperatura 

seca (°C) 

Humitat 

relativa 

(%) 

Temperatura 

humida (°C) 

Temperatura 

seca (°C)   

PS - - - -  

vestidors 24,0 54,8 17,8 22,0  

sala polivalent 24,0 60 19,4 22,0  

distribuïdor 24,0 54,8 17,8 22,0  

PB - - - -  

espai relació 24,0 54,8 17,8 22,0  

distribuïdor 24,0 54,8 17,8 22,0  

recepció 24,0 54,8 17,8 22,0  

P1 - - - -  

sala exposicions 24,0 54,8 17,8 22,0  

espai multi ús 24,0 54,8 17,8 22,0  

sala reunions 24,0 54,8 17,8 22,0  

P2 - - - -  

sala assaig 7 24,0 54,8 17,8 22,0  

sala assaig 5 24,0 54,8 17,8 22,0  

sala assaig 3 24,0 54,8 17,8 22,0  

sala assaig 1 24,0 54,8 17,8 22,0  

pas 24,0 54,8 17,8 22,0  

P3 - - - -  

Taller 3 24,0 54,8 17,8 22,0  

taller 1 24,0 54,8 17,8 22,0  

taller 2 24,0 54,8 17,8 22,0  

sala reunions 24,0 54,8 17,8 22,0  
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 Estiu Hivern 

Zona Temperatura 

seca (°C) 

Humitat 

relativa 

(%) 

Temperatura 

humida (°C) 

Temperatura 

seca (°C)   

oficina 1 24,0 54,8 17,8 22,0  

oficina 2 24,0 54,8 17,8 22,0  

oficina 3 24,0 54,8 17,8 22,0  

sala reunions 24,0 54,8 17,8 22,0 

Taula 38. Condicions interiors establertes 

9.3.1.4. Classificació d’espais 

 

Segons el punt 3.1.2 del HE1 del CTE els espais habitables es classifiquen en 

funció de la quantitat de calor dissipada en el seu interior, degut a la activitat 

realitzada i al període d’utilització de cada espai. 

Tota la zona  es consideren una zona habitable amb higrometria 3 amb carrega 

interna baixa. 

9.3.1.5. Tancaments arquitectònics 

 

A l’apartat 5.1 de l’annex queden detallats tots els tancaments, forjats, sostres i 

parets que delimiten tot l’edifici per tal de determinar la seva transmitància. Totes 

les dades dels material emprats han estat consultades del catàleg  d’elements 

constructius. 

 

9.3.2.Resultats de les càrregues tèrmiques i selecc ió model 

 

A partir dels càlculs concretats a l’annex a l’apartat 5.2, s’han determinat el 

següents resultats de càrregues i la selecció del model necessari per les 

exigències de cadascuna (més detall del elements al apartat 9.4): 
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9.3.2.1.  Planta soterrani -  sala d’actes 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  24052,02 CL01 

SUPERFÍCIE (m2) : 199,7  

Cabal d’aire  5100 M3/h 
Potència 
frigorífica 

70,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 40826,83 

Free cooling 3 

components 

Potència 
calorífica 

 57,70  
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 199,7  

Recuperador 

entálpic 

sí 
Potència 
elèctrica 

33,20 
kW 

Taula 39. Model climatitzador planta soterrani 

 

9.3.2.2.  Planta baixa -  vestíbul 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ  
(W):  2673,16 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 29,3  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 2273,26 

Cabal d’aire 690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 29,3  
Nivell sonor 33 dBA Potència 

elèctrica 
0,12 
kW 

Taula 40. Selecció climatitzador  vestíbul 

 

9.3.2.3.  Planta baixa -  distribuïdor 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  5480,49 S50FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 54,7  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

5,60 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 2708,59 

Cabal d’aire 900 m3/h Potència 
calorífica 

6,30 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 54,7  
Nivell sonor 35 dBA Potència 

elèctrica 
0,14 
kW 

Taula 41. Selecció model  distribuïdor 
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9.3.2.4.  Planta baixa -  espai de relació 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  7164,86 S63FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 42,3  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

7,10 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 6864,46 

Cabal d’aire 1.260 m3/h Potència 
calorífica 

8,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 42,3  
Nivell sonor 56 dBA Potència 

elèctrica 
0,189 

kW 

Taula 42. Selecció model espai de relació 

 

9.3.2.5.  Planta primera -  sala polivalent 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  8167,64 S125EM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 45,6  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
d’alta 

pressió 

Potència 
frigorífica 

14,00 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 14010,89 

Cabal d’aire 2.160 m3/h Potència 
calorífica 

16,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 45,6  
Nivell sonor 48 dBA Potència 

elèctrica 
0,61 
kW 

Taula 43. Selecció model sala polivalent 

 

9.3.2.6.  Planta primera -  sala exposicions 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  8069,48 S100FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 59,8  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

11,20 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 15489,85 

Cabal 
d’aire 

1.680 m3/h Potència 
calorífica 

12,50 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 59,8  
Nivell 
sonor 

56 dBA Potència 
elèctrica 

0,242 
kW 

Taula 44.Selecció model sala exposicions 
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9.3.2.7.  Planta primera -  sala reunions 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  3048,10 S50FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 21,4  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

5,60 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 4402,73 

Cabal 
d’aire 

900 m3/h Potència 
calorífica 

6,30 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 21,4  
Nivell 
sonor 

35 dBA Potència 
elèctrica 

0,14 
kW 

Taula 45. Selecció model sala reunions 

 

9.3.2.8.  Planta primera -  oficina de gestió 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  2754,04 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 41,7  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 3985,05 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 41,7  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 46. Selecció model oficina de gestió 

 

9.3.2.9.  Planta primera -  oficina 1 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  766,49 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 15,5  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 1860,71 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 15,5  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 47. Seleció model oficina 1 
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9.3.2.10.  Planta segona – sala d’assaig 1 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  1501,06 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 34,8  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 4017,14 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 34,8  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 48. Selecció model sala d’assaig 1 

 

9.3.2.11.  Planta segona – sala d’assaig 2 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  1060,31 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 20,1  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 2207,00 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 20,1  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 49. Selecció model sala d’assaig 2 

 

9.3.2.12.  Planta segona – sala d’assaig 3 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  952,86 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 19,4  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 1952,83 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 19,4  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 50. Selecció model sala d’assaig 3 
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9.3.2.13.  Planta segona – sala d’assaig 4 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  1496,49 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 33,3  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 3129,12 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 33,3  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 51. Selecció model sala d’assaig 4 

 

9.3.2.14.  Planta segona – sala d’assaig 5 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  1224,85 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 26,7  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 2643,87 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 26,7  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 52. Selecció model sala d’assaig 5 

 

9.3.2.15.  Planta segona – sala d’assaig 6 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  1388,85 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 32,4  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 2909,85 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 32,4  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 53. Selecció model sala d’assaig 6 
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9.3.2.16.  Planta segona – sala d’assaig 7 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  1724,07 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 33,3  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 3112,37 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 33,3  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 54. Selecció model sala d’assaig 7 

 

9.3.2.17.  Planta tercera – oficina 1 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  766,49 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 15,5  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 1860,71 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 15,5  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 55. Selecció model oficina 1 

 

9.3.2.18.  Planta tercera – oficina 2 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  838,40 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 19,8  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 3349,78 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 19,8  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 56. Selecció model oficina 2 
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9.3.2.19.  Planta tercera – oficina 3 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  880,79 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 19,2  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 1792,69 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 19,2  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 57. Selecció model oficina 3 

 

9.3.2.20.  Planta tercera – sala reunions 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  2074,94 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 19,8  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 3603,48 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 19,8  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 58. Selecció model sala reunions 

 

9.3.2.21.  Planta tercera – taller 1 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  2842,49 S50FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 49,9  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

5,60 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 4373,74 

Cabal 
d’aire 

900 m3/h Potència 
calorífica 

6,30 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 49,9  
Nivell 
sonor 

35 dBA Potència 
elèctrica 

0,14 
kW 

Taula 59. Selecció model taller 1 
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9.3.2.22.  Planta tercera – taller 2 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  3521,49 S63FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 60  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

7,10 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 5958,28 

Cabal 
d’aire 

1.260 m3/h Potència 
calorífica 

8,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 60  
Nivell 
sonor 

56 dBA Potència 
elèctrica 

0,189 
kW 

Taula 60. Selecció model taller 2 

 

9.3.2.23.  Planta tercera – taller 3 

 

CÀRREGA DE CALEFACCIÓ 
(W):  1728,70 S40FM3HPQ 

SUPERFÍCIE (m2) : 27,7  

Tipus 
d’unitat 

Conductes 
de baixa 

silueta 

Potència 
frigorífica 

4,50 
kW 

CÀRREGA REFRIGERACIÓ 
(W): 3014,46 

Cabal 
d’aire 

690 m3/h Potència 
calorífica 

5,00 
kW 

SUPERFÍCIE (m2) : 27,7  
Nivell 
sonor 

33 dBA Potència 
elèctrica 

0,12 
kW 

Taula 61. Selecció model taller 3 

 

9.4.  Elements de l’equipament 

 

Els diferents equips que s’han considerat en aquest projecte són el següents: 

 

• climatitzador. Serà l'encarregada de refredar o escalfar, deshumidificar o 

humidificar i netejar l'aire. Estarà composta per ventiladors centrífugs, per 

assegurar el moviment de l'aire, un conjunt de comportes que permetin 

regular l'admissió d'aire de ventilació i aire de retorn, filtres, bateries 

d'escalfament o refredament i humectadors. 

• Xarxes de Conductes d'aire. Es realitzaran dues xarxes, una d'impulsió, 

des de la unitat climatitzadora fins als locals, i una altra de retorn, des 

dels locals fins a la unitat climatitzadora 

• Unitats terminals. En els punts finals de la xarxa d'impulsió s'ubicaran 

reixetes i difusors, per aconseguir que l'aire, convenientment tractat a la 
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unitat climatitzadora, entre els locals amb uns nivells adequats de 

velocitat i soroll. En els punts inicials de la xarxa de retorn s'ubicaran 

reixetes d'aspiració. Les unitats terminals es dimensionaran d'acord amb 

la demanda tèrmica màxima del local o zona en què estiguin situades. A 

l’annex  de càlcul de conductes d’aire es justifiquen les dimensions de 

cada unitat terminal. 

9.4.1. Unitats de  climatització de  sistema volum variable 

 

Existeixen dos unitats instal·lades d’ aquestes característiques  que  abastaran a 

moltes de les sales   de l’edifici per que permet un  control molt acurat i 

independent de les diferents unitats. Dins d’aquest tipus de sistema de volum 

d’aire variable es localitzen les unitats de tractament d’aire on es  condiciona 

l'aire amb l'aigua calenta (o freda), per a la seva distribució per conductes i la 

seva emissió per difusors a sostre, parets o terres. És el sistema més complex, 

s'empra per a superfícies mitjanes o grans, o on cal escalfament i refrigeració 

amb un mateix sistema (a més de renovació d'aire, filtrat, etc.). De les seves 

característiques, podem destacar: que compten amb sistemes de control de la 

temperatura individualitzats, que permeten estalvis d'energia del 20% al 30%. 

Aquests sistemes poden ser regulats de manera local (amb termòstat individual) i 

per control remot emprant sistemes de gestió centralitzada. 

 També disposen de seccions de mescla dotades de comportes d'accionament 

automàtic, amb diverses funcions: 

• Free-cooling o refredament gratuït, barregen aire exterior fred (hivern) i 

aire de retorn per a ajustar la seva temperatura a la de consigna i 

impulsar el sistema. 

• Establir el cabal mínim d'aire exterior per assegurar la renovació de l'aire 

que hi ha a l'interior de l'edifici i impedir l'entrada d'aire quan vulguem 

evitar la congelació d'una bateria. 

• Controlar la pressurització del recinte o zona condicionada. 

 

L’aire primari es realitzarà mitjançant un sistema de dos ventiladors i un 

recuperador de calor, per tal de complir la normativa del Rite. D’aquesta manera 

l’aire exterior es pre-tracta i es reparteix fins cada aula o despatx per tal d’aportar 

les renovacions necessàries.  

A continuació es mostren els diferents equips que s’han considerat a l’ 

instal·lació. 

9.4.1.1. Unitats exteriors 
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El sistema de climatització partirà d’una bombes de calor. De la bomba de calor 

partirà les instal·lacions de líquid i gas amb 2 tubs, fins a alimentar a les diferents 

fan-coils. Les bombes de calor  tenen característiques tècniques: 
 

 

U-40MX4XPQ 

Bomba de calor Bomba de calor sense recuperació 

Potència frigorífica 111,00 kW 

Potència calorífica 126,00 kW 

Potència elèctrica 33,20 kW 

Compressor tipus espiral hermètic 

Refrigerant R410A 

Taula 62.  Unitat U-40MX4XPQ 

 

U-14MX4XPQ 

Bomba de calor Bomba de calor sense recuperació 

Potència frigorífica 40,00 kW 

Potència calorífica 45,00 kW 

Potència elèctrica 12,40 kW 

Compressor tipus espiral hermètic 

Refrigerant R410A 

Taula 63. Unitat U-14MX4XPQ 

 

9.4.1.2. Unitats interiors 

  
 Les unitats interiors disposaran del desguàs necessari. Aquest desguàs es 

realitzarà amb canonada de PVC de  diàmetre 32 mm. Les diferents unitats 

queden caracteritzades a les taules següents: 
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S40FM3HPQ 

Tipus d’unitat Conductes de baixa silueta 

Potència frigorífica 4,50 kW 

Potència calorífica 5,00 kW 

Potència elèctrica 0,12 kW 

Cabal d’aire 690 m3/h 

Nivell sonor 33 dBA 

Taula 64. Unitat S40FM3HPQ 

  

. 

S50FM3HPQ 

Tipus d’unitat Conductes de baixa silueta 

Potència frigorífica 5,60 kW 

Potència calorífica 6,30 kW 

Potència elèctrica 0,14 kW 

Cabal d’aire 900 m3/h 

Nivell sonor 35 dBA 

Taula 65. Unitat S50FM3HPQ 

 

S63FM3HPQ 

Tipus d’unitat Conductes de baixa silueta 

Potència frigorífica 7,10 kW 

Potència calorífica 8,00 kW 

Potència elèctrica 0,189 kW 

Cabal d’aire 1.260 m3/h 

Nivell sonor 56 dBA 

Taula 66. Unitat S63FM3HPQ 
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S100FM3HPQ 

Tipus d’unitat Conductes de baixa silueta 

Potència frigorífica 11,20 kW 

Potència calorífica 12,50 kW 

Potència elèctrica 0,242 kW 

Cabal d’aire 1.680 m3/h 

Nivell sonor 56 dBA 

Taula 67. Unitat S100FM3HPQ 

 

 

S100EM3HPQ 

Tipus d’unitat Conductes d’alta pressió 

Potència frigorífica 11,20 kW 

Potència calorífica 12,50 kW 

Potència elèctrica 0,41 kW 

Cabal d’aire 1740 m3/h 

Nivell sonor 43 dBA 

Taula 68. S100EM3HPQ 

 

S125EM3HPQ 

Tipus d’unitat Conductes d’alta pressió 

Potència frigorífica 14,00 kW 

Potència calorífica 16,00 kW 

Potència elèctrica 0,61 kW 

Cabal d’aire 2.160 m3/h 

Nivell sonor 48 dBA 

Taula 69. Unitat S125EM3HPQ 
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S250EM3HPQ 

Tipus d’unitat Conductes d’alta pressió 

Potència frigorífica 28,00 kW 

Potència calorífica 31,50 kW 

Potència elèctrica 1,46 kW 

Cabal d’aire 4.320 m3/h 

Nivell sonor 48 dBA 

Taula 70. S250EM3HPQ 

 

9.4.2. Unitat  de  climatització  bomba calor 

 

S’ha dissenyat un sistema d’aquestes característiques per donar  els 

requeriments necessaris a la sala d’actes per les seves necessitats particulars 

(es un  gran espai  amb unes elevades necessitats de ventilació i climatització 

per moments esporàdics de temps,ja que es una sala on s’utilitzarà en moments 

molt concrets. 

 

La unitat bomba de calor a instal·lar serà del tipus condensada per aire, amb 

ventiladors axials, amb 2 compressor scroll, i circuit independent, i kit hidrònic 

incorporat i gas refrigerant R410a. 

 

Les característiques tècniques seran les següents: 
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UNITAT BOMBA CALOR 

Potència tèrmica calorífica/ frigorífica 73,00 KW 

Nombre de compressors centrífugs 2 

Nombre d’etapes 1 

Nombre de ventiladors 2 

Refrigerant R410A. 

Dimensions 2.745x1.120x1.420 mm. 

Taula 71. Unitat bomba calor  

Aquesta bomba subministra un climatitzador, que serà l’encarregat del control de 

tot el funcionament del sistema. Aquest climatitzador disposa d’ una unitat  

d’impulsió, d’una de retorn, una funcional de filtre,d’un recuperador, d’una  

bateria de fred i una bateria de calor.Quant a les característiques tècniques dels 

climatitzadors de l’ unitat bomba calor resulta: 

 

CL.001 

Ventilador impulsió Cabal d’aire de 5.100 m3/h. 

Ventilador retorn Cabal d’aire de 5.100 m3/h. 

Bateria fred Potència frigorífica de 70,50 kW. 

Bateria calor Potència calorífica de 57,70 kW. 

Free Cooling Amb 3 comportes. 

Filtre EU-3 

Recuperador entàlpic Sí 

Humidificador Panel cel·lular 

Tipus de sandwitx Sandwitx de 35 mm de gruix. 

Taula 72. Característiques climatitzador unitat bomba calor 
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9.4.3.  Xarxes de Conductes d'aire 

 

A partir de cada unitat climatitzadora de zona, la impulsió i el retorn de l'aire es 

realitzarà en baixa velocitat, mitjançant els següents tipus de conductes: 

 

• Conducte rectangular de xapa galvanitzada de 1 o 0,80 mm de gruix, 

tipus sendzinic amb recobriment de zinc, reforç a les seves cares del 

tipus punt de diamant i amb unions en perfil metu. 

• Conducte amb placa rígida de fibra de vidre aglomerada i resines 

termoendurides, amb les dues cares d’alumini llís. 

Els conductes metàl·lics aniran aïllats exteriorment amb adhesiu d'alta 

resistència per a un gruix de 10 mm, color gris plata, de polietilé reticulat 

autoextingible i conductivitat tèrmica de 0,33 W/mK. 

 

9.5.  Distribució d’aire  

9.5. 1. Selecció de unitats terminals 

 

La selecció dels terminals ve donada en funció del caudal i del tipus de 

climatització de la sala, les dimensions venen donades pel catàleg del fabricant. 

Per  sales de petites dimensions com oficines o tallers s’han optat per terminals 

tipus reixetes i per sales de més capacitat s’han optat per difusors. Els diferents  

models escollits  són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
PPrroojjeeccttee  dd''  iinnssttaall··llaacciioonnss  ddeell  cceennttrree  cciivviill  ddee  PPoobbllee  SSeecc  aa  BBaarrcceelloonnaa  

69 
 

 

unitat caudal (m3/h)  Nivell soroll (dBA) 

Difusor circular CD  8" 425 42,5 

Difusor circular CD 10" 617 39,5 

Reixeta reticular RT 

500x300 2550 44,3 

Reixeta impulsión250x200 675 43,1 

reixeta impulsió 350x100 540 38,1 

reixeta impulsió 350x200 1209 39,7 

reixeta impulsió 300x150 630 44,5 

reixeta impulsió 300x200 854 43,1 

reixeta impulsió 150x150 225 32,1 

reixeta impulsió 200x100 180 40 

reixeta impulsió 300x100 360 36,6 

reixeta impulsió 150x100 90 24,5 

Taula 73. Unitats terminals a l’instal·lació 

 

9.5.2. Determinació conductes d’aire  

 

En aquest apartat es determina  com es realitza l’aportació del aire que 

requereixen els diferents equips abans esmentats. I que no s’havien determinat 

en l’ apartat d’ instal·lacions de ventilació. 

 

Al llarg d’aquesta instal·lació es pot observar que la majoria de la xarxa es troba 

constituïda per conductes de secció rectangular, però per l’entrada i sortida d’ 

aire a les diferents unitats climatitzadores s’han optat  per secció circulars per la 

seva facilitat de confecció. També els difusors s’han connectat mitjançant 

dispositius circulars per facilitar la seva connexió a la xarxa.  

 

Tota la xarxa que dividida  en 4 plantes, ja que  es troben  llocs (com la sala 

d’actes) que tenen doble alçada per això als plànols d’aquesta secció no 

presenten instal·lació a la planta soterrani. 
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El sistema emprat pel càlcul de la dimensió de les canonades  és el  de pèrdua 

de fregament constant.  Aquest sistema es basa  en fixar per cada tram una 

pèrdua de càrrega i comptabilitzar-la per total de la longitud (tenint en compte les 

singularitats del recorregut i les seves longituds equivalents).  

 

Tots el passos queden determinats al exemple de càlcul de l’annex apartat 5.3, 

ja sigui per determinar les característiques de conductes com les seves 

singularitats, resultant: 
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9.5.2. 1. Unitat bomba calor 

 

Per aquest equips el dimensionament de la xarxa ha estat el següent: 

IMPULSIÓ Dimensió 

(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Àrea  Ø 

eqv. 

Long  Leqv.  Cabal 
Jt     Pt. 

final 

Conducte  (m²) (mm) (m) (m) (m³/h) 
(Pa) (Pa)  

. [1-2] 700x300 0,21 490 22 5,9 5.100,00 33 89,3 

. [2-3] 350x300 0,105 354 1 5,1 2.550,00 9,8 79,4 

. [3-4] 350x200 0,07 286 6,9 4,2 1.275,00 14,3 65,1 

. [4-5] 300x200 0,06 266 3,6 1,1 850 4,1 61 

. [5-6] ø 204 0,033 204 0,8 6,8 425 13,2 47,9 

. [5-7] 200x200 0,04 218 3,6 1,7 425 3,4 57,6 

. [7-8] ø 204 0,033 204 0,8 1,3 425 3,6 54 

. [4-9] ø 204 0,033 204 0,8 10,8 425 20 45,1 

. [3-10] 350x200 0,07 286 3,3 9,7 1.275,00 16,7 62,8 

. [10-11] 300x200 0,06 266 3,6 1,1 850 4,1 58,7 

. [11-12] 200x200 0,04 218 3,6 1,7 425 3,4 55,3 

. [12-13] ø 204 0,033 204 0,8 1,3 425 3,6 51,6 

. [11-14] ø 204 0,033 204 0,8 6,8 425 13,2 45,5 

. [10-15] ø 204 0,033 204 0,8 10,8 425 20 42,8 

. [2-16] 350x300 0,105 354 1 5,1 2.550,00 9,8 79,4 

. [16-17] 350x200 0,07 286 3,3 9,7 1.275,00 16,7 62,8 

. [17-18] 300x200 0,06 266 3,6 1,1 850 4,1 58,7 

. [18-19] 200x200 0,04 218 3,6 1,7 425 3,4 55,3 

. [19-20] ø 204 0,033 204 0,8 1,3 425 3,6 51,6 

 Taula 74.  Conductes impulsió d’aire unitat bomba de calor part 1 
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IMPULSIÓ Dimensió 

(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Àrea  Ø 

eqv.  

Long  Leqv.  Cabal Jt     Pt. 

final  

Conducte  (m²) (mm) (m) (m) (m³/h) (Pa) (Pa)  

. [18-21] ø 204 0,033 204 0,8 6,8 425 13,2 45,5 

. [17-22] ø 204 0,033 204 0,8 10,8 425 20 42,8 

. [16-23] 350x200 0,07 286 6,9 4,2 1.275,00 14,3 65,1 

. [23-24] 300x200 0,06 266 3,6 1,1 850 4,1 61 

. [24-25] 200x200 0,04 218 3,6 1,7 425 3,4 57,6 

. [25-26] ø 204 0,033 204 0,8 1,3 425 3,6 54 

. [24-27] ø 204 0,033 204 0,8 6,8 425 13,2 47,9 

. [23-28] ø 204 0,033 204 0,8 10,8 425 20 45,1 

Taula 75. Conductes  impulsió d’aire unitat bomba de calor part 2 

 

RETORN Dimensió 

(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Àrea  Ø 

eqv. 

Long  Leqv.  Cabal Jt Pt. 

final  

Conducte  (m²) (mm) (m) (m) (m³/h) (Pa) (Pa)  

. [1-29] 700x300 0,21 490 22 5,9 5.100,00 33 57,3 

. [29-30] 500x250 0,125 381 5,28 9,1 2.550,00 16,4 40,9 

. [29-31] 500x250 0,125 381 3,44 9,1 2.550,00 14,3 43 

Taula 76.  Conducte retorn d’aire unitat bomba calor 
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9.5.2. 2. Unitat climatitzador  1 planta 1 

 

IMPULSIÓ Dimensió 

(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Àrea  Ø 

eqv.  

Long  Leqv.  Cabal Jt Pt. 

final  

Conducte  (m²) (mm) (m) (m) (m³/h) (Pa) (Pa)  

. [1-2] 300x200 0,06 266 27,13 4,6 1.155,00 48,5 62,3 

. [2-3] 300x200 0,06 266 2,76 0,2 975 3,4 58,9 

. [3-4] 200x150 0,03 189 8,54 5,2 525 26,7 32,2 

. [4-5] 150x150 0,023 164 5,87 1,3 270 8,2 24 

. [5-6] ø 140 0,015 140 1 5,5 135 8,7 15,3 

. [5-7] 150x150 0,023 164 4,25 1,9 135 2 22 

. [7-8] ø 140 0,015 140 1 1,0 135 2,6 19,4 

. [4-9] ø 180 0,025 180 1 11,2 255 15,3 16,9 

. [3-10] 150x150 0,023 164 2,76 0,2 450 8,6 50,3 

. [10-11] 150x150 0,023 164 4,88 1,0 270 6,7 43,6 

. [11-12] ø 140 0,015 140 1 5,5 135 8,7 34,9 

. [11-13] 150x150 0,023 164 4,25 1,9 135 2 41,6 

. [13-14] ø 140 0,015 140 1 1,0 135 2,6 39 

. [10-15] ø 153 0,018 153 1 12,3 180 19,4 30,9 

. [2-16] ø 153 0,018 153 1 15,2 180 23,7 38,6 

Taula 77.   Conductes d’impulsió  d’aire unitat climatitzadora 1 planta 1 
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9.5.2.3. Unitat climatitzador  1 planta tercera 

 

IMPULSIÓ Dimensió 

(HorzxVert) 

ó Ø (mm) 

Àrea  Ø 

eqv 

Long  Leqv  Cabal Jt Pt 

final 

Conducte  (m²) (mm) (m) (m) (m³/h) (Pa) (Pa)  

 [1-2] 600x500 0,3 598 5 7,0 6.563,00 8,5 83,2 

 [2-3] 500x200 0,1 337 0,81 7,7 2.160,00 12,9 70,3 

 [3-4] 300x200 0,06 266 6,96 7,7 990 16,9 53,3 

 [4-5] 200x200 0,04 218 4,4 1,2 810 11,8 41,5 

 [5-6] 200x200 0,04 218 4,19 0,4 630 6 35,5 

 [6-7] ø 255 0,051 255 1 17,7 540 16,8 18,7 

 [6-8] 100x100 0,01 109 5,04 2,8 90 8,7 26,8 

 [8-9] ø 127 0,013 127 1 0,9 90 2 24,8 

 [5-10] ø 160 0,02 160 1 17,0 180 21,2 20,4 

 [4-11] ø 160 0,02 160 1 11,2 180 14,4 39 

 [3-12] 300x200 0,06 266 1,58 4,0 1.170,00 8,8 61,5 

 [12-13] 300x200 0,06 266 2,33 2,3 1.170,00 7,2 54,3 

 [13-14] 200x200 0,04 218 6,92 2,2 540 9,2 45,1 

 [14-15] ø 220 0,038 220 1 10,8 360 10,4 34,7 

 [14-16] 150x150 0,023 164 7,45 2,7 180 5,6 39,5 

 [16-17] ø 160 0,02 160 1 1,2 180 2,6 36,9 

 [13-18] ø 306 0,074 306 1 34,9 630 17,7 36,6 

 [2-19] 400x500 0,2 488 8 1,0 4.403,00 6,9 76,3 

 [19-20] 700x300 0,21 490 0,81 6,4 3.728,00 4,8 71,5 

 [20-21] 700x300 0,21 490 2,62 6,1 3.503,00 5,2 66,3 

Taula 78. Conductes d’impulsió d’aire  unitat climatitzadora 1 planta tercera (1) 
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IMPULSIÓ Dimensió 

(HorzxVert) 

ó Ø (mm) 

Àrea  Ø 

eqv 

Long  Leqv  Cabal Jt Pt 

final 

Conducte  (m²) (mm) (m) (m) (m³/h) (Pa) (Pa)  

 [21-22] 500x300 0,15 420 2,32 0,4 2.649,00 2 64,3 

 [22-23] ø 255 0,051 255 1,68 1,6 540 2,9 61,4 

 [22-24] 500x300 0,15 420 5,92 4,9 2.109,00 5,4 58,9 

 [24-25] 250x200 0,05 244 13,3 5,2 900 27,6 31,3 

 [25-26] ø 255 0,051 255 0,59 5,8 450 4,1 27,2 

 [25-27] ø 255 0,051 255 0,49 5,8 450 4,1 27,2 

 [24-28] ø 306 0,074 306 0,94 8,6 1.209,00 15,4 43,4 

 [21-29] ø 306 0,074 306 1,58 15,1 854 14,3 52 

 [20-30] ø 153 0,018 153 1,8 2,0 225 8,3 63,2 

 [19-31] 200x200 0,04 218 14,3 3,8 675 27,3 49,1 

 [31-32] 200x200 0,04 218 6,62 1,6 675 12,4 36,7 

Taula 79.  Conductes d’impulsió d’aire  unitat climatitzadora 1 planta tercera (2) 
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9.5.3 4. Unitat climatitzador  2 

 

IMPULSIÓ Dimensió 

(HorzxVert) 

ó Ø (mm) 

Àrea  Ø 

eqv 

Long  Leqv  Cabal Jt Pt 

final  

Conducte  (m²) (mm) (m) (m) (m³/h) (Pa) (Pa)  

 [1-2] 650x300 0,195 474 15 0,0 4.319,00 15,4 77,5 

 [2-3] 650x300 0,195 474 4,44 4,5 4.319,00 9,2 68,3 

 [3-4] 650x200 0,13 378 3,6 0,3 2.468,00 4,3 64 

 [4-5] 500x200 0,1 337 0,5 8,4 1.851,00 10,2 53,8 

 [5-6] 400x200 0,08 304 3,6 1,2 1.234,00 4,3 49,5 

 [6-7] ø 255 0,051 255 0,6 9,6 617 11,7 37,7 

 [6-8] 200x200 0,04 218 3,64 0,0 617 4,6 44,8 

 [8-9] ø 255 0,051 255 0,63 1,4 617 2,3 42,5 

 [5-10] ø 255 0,051 255 0,6 15,5 617 18,6 35,3 

 [4-11] 200x200 0,04 218 4,2 1,4 617 7,1 56,9 

 [11-12] ø 255 0,051 255 0,26 1,4 617 1,9 55 

 [3-13] 500x200 0,1 337 0,5 6,9 1.851,00 8,6 59,8 

 [13-14] 400x200 0,08 304 3,6 1,2 1.234,00 4,3 55,5 

 [14-15] ø 255 0,051 255 0,6 9,6 617 11,7 43,7 

 [14-16] 200x200 0,04 218 3,64 0,0 617 4,6 50,8 

 [16-17] ø 255 0,051 255 0,63 1,4 617 2,3 48,5 

 [13-18] ø 255 0,051 255 0,6 15,5 617 18,6 41,2 

Taula 80.  Conductes impulsió  unitat climatitzadora 2 
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9.6.  Aïllament acústic 

 

Donat l’elevat nombre d’equips de producció situats a la coberta que poden 
contribuir a la contaminació acústica, s’ha dissenyat un recobriment  acústic a tot 
l’espai de l’equipament per reduir el soroll emès.  Aquest aïllament és el 
acustimódul 80-R<constituït per plafó modular d'alt aïllament acústic (de 35 dB), 
conformat per: 
 

• Exterior: Xapa llisa prelacada d'1 mm. de gruix 

• Interior: Xapa multiperforada prelacada de 0,8 mm de gruix. 

• Inter mitja:Xapa llisa de reforç d'1,5 mm. 

• Material  absorbent: Llana de roca de 70 Kg/m de densitat acabat en vel 

negre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        
PPrroojjeeccttee  dd''  iinnssttaall··llaacciioonnss  ddeell  cceennttrree  cciivviill  ddee  PPoobbllee  SSeecc  aa  BBaarrcceelloonnaa  

78 
 

U-14ME4XPQ

U-40ME4XPQ

PWT 10-600/370-6.5
2500 m³/h BOMBA DE CALOR 

CL01 CLIMATITZADOR CTA-5 

PWT 10-1000/710-11.5
8000 m³/h

D
N

6
5

9.7. Esquema d’ instal·lació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.Esquema  climatització
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9.8. Justificació solució adoptada 

 

El disseny de la xarxa de climatització  s’ha realitzat amb la combinació de 

unitats de climatització de   volum de refrigerant variable i  una unitat de bomba 

de calor. S’ha escollit les unitats de climatització per sales petites per la seva 

independència, de forma que l’estalvi energètic es considerable. Un altre motiu 

que incorporen els climatitzadors  i que fan l’ instal·lació més eficient és el 

dispositiu free cooling  que com s’indica al aprofita les condicions de la sala per 

condicionar el nou aire, produeix un estalvi energètic que pot arribar al 30. 

 

D’altra banda la unitat  bomba calor s’ha escollit per la seva capacitat de poder 

climatitzar un gran espai com la sala d’actes de forma ràpida, per la utilització 

més esporàdica de la sala. 

 

Cal indicar la importància dels tancaments   que s’han emprat ja que al projecte 

inicial no constaven  i s’han escollit de manera que les transmitàncies han quedat 

en valors molt  petits, de manera que l’eficiència de l’ instal·lació  ha quedat 

millorada. 

 

Un altre punt important és l’ incorporació dels panells acústics a la sobre coberta 

de forma que quedant reduïts els nivells de contaminació acústica produïts pels 

equips generadors. 
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10. INSTAL·LACIONS D’ EVACUACIÓ I SANEJAMENT D’AIGÜ ES 

 

10.1. Introducció 

 

En aquest apartat es realitzarà el disseny d’aigües pluvials i fecals de l’edifici 

segons la normativa del DB-HS Salubritat, que indica  un procés de càlcul per un 

sistema separatiu, és a dir, es dimensionarà la xarxa d’aigües residuals per un 

costat i la xarxa d’aigües pluvials per altre, de forma separada i independent, per 

finalment, mitjançant les oportunes conversions, dimensionar un sistema mixt. 

 

10.2. Criteri de disseny 

 

Els principals criteris  per la normativa anterior indiquen que: 

• L’ instal·lació ha de disposar de tancament hidràulics que no permetin el 

pas d’aire de la pròpia als locals ocupats sense afectar al flux de residus. 

• Les tuberes de la xarxa tenen que estar traçades de la forma més senzilla 

possible, amb unes distàncies i pendents que facilitin l’evacuació dels 

residus i ser autolimpiables;han de evitar la retenció d’aigües al seu 

interior. 

• Els diàmetres de les tuberes han de ser apropiats per transportar els 

caudals previsibles en condicions segures. 

• Les xarxes han de dissenyar-se que siguin accessibles al manteniment i 

la reparació, així que han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o 

en registables. En cas contrari, han de tenir arquetes. 

• Es disposarà de sistemes de ventilació adequats que permetin el 

funcionaments hidràulics i l’evacuació de gasos mefítics. 

•   L’ instal·lació no pot utilizar-se per l’evacuació d’altre tipus  residus que 

no siguin aigües residuals o pluvials. 

 

10.3. Dimensionat d’elements 

10.3.1. Dimensionat xarxa fecal 

 

S’utilitzarà el mètode d’adjudicació d’un número d’unitats de desguàs (UD) a 

cada aparell sanitari i es considerarà l’aplicació del criteri de simultaneïtat 

estimant el que el seu ús sigui públic o privat. Tot el procés de dimensionament 

queda explicat a l’apartat 6.1 de l’annex, reflexats  als plànols d’aquest apartat, 

obtenint com ha resultat: 
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PLANTA 

TERCERA elements 

Unitats de 

descàrrega  

diàmetre 

teòric (mm) 

diàmetre 

real (mm) 

 BAIXANT 1 - 25 50 110 

RAMAL 1 14 75 110 

inodor 5 100 110 

inodor 5 100 110 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

RAMAL 2 11 63 110 

urinari 2 40 40 

urinari 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

inodor 5 100 110 

BAIXANT 2 - 10 50 110 

RAMAL 3 10 63 110 

lavabo 2 40 40 

abocador 8 100 110 

Taula 81. Diàmetres tercera planta 
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PLANTA 

SEGONA elements 

Unitats de 

descàrrega  

diàmetre 

teòric (mm) 

diàmetre 

real (mm) 

BAIXANT 1 - 50 (25+25) 75 110 

RAMAL 4 14 75 110 

inodor 5 100 110 

inodor 5 100 110 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

RAMAL 5 11 63 110 

urinari 2 40 40 

urinari 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

inodor 5 100 110 

 BAIXANT 2 - 20(10+10) 50 125 

RAMAL 6 10 63 110 

lavabo 2 40 40 

abocador 8 100 110 

Taula 82. Diàmetres segona planta 
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PLANTA 

PRIMERA elements 

Unitats de 

descàrrega  

diàmetre 

teòric (mm) 

diàmetre 

real (mm) 

 BAIXANT 1 - 75 (50+25) 75 110 

RAMAL 7 14 75 110 

inodor 5 100 110 

inodor 5 100 110 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

RAMAL 8 11 63 110 

urinari 2 40 40 

urinari 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

inodor 5 100 110 

 BAIXANT 2 - 30(20+10) 50 125 

RAMAL 9 10 63 110 

lavabo 2 40 40 

abocador 8 100 110 

Taula 83.Diàmetres planta tercera 
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PLANTA 

SOTERRANI elements 

Unitats de 

descàrrega  

diàmetre 

teòric (mm) 

diàmetre 

real (mm) 

 BAIXANT  3 

(BOMBEIG) 

- 80 110 160 

RAMAL10 52 90 110 

RAMAL A 7 63 110 

inodor 5 100 110 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

inodor 5 100 110 

RAMAL B 6 50 110 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

RAMAL C 20 75 110 

inodor 5 100 110 

inodor 5 100 110 

inodor 5 100 110 

inodor 5 100 110 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

RAMAL 11 28 90 110 

dutxa 3 50 50 
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PLANTA 

SOTERRANI elements 

Unitats de 

descàrrega  

diàmetre 

teòric (mm) 

diàmetre 

real (mm) 

RAMAL D 4 50 110 

lavabo 2 40 40 

lavabo 2 40 40 

inodor 5 100 110 

RAMAL E 8 63 110 

dutxa 3 50 50 

inodor 5 100 110 

abocador 8 100 110 

Taula 84. Diàmetres planta soterrani 

 

PLANTA BAIXA  elements 

Unitats de 

descarrega  

diàmetre 

teòric (mm) 

diàmetre 

real (mm) 

 SIFÓ 

REGISTRE I 

CONNEXIÓ 

XARXA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 207 - 160 

RAMAL 12 207 125 160 

RAMAL F 89 110 125 

inodor 5 100 110 

lavabo 2 40 40 

inodor 5 110 110 

lavabo 2 40 40 

BAIXANT 1 75 75 125 

abocador 8 100 110 

BAIXANT 2 30 50 125 

BAIXANT 3 80 110 160 

Taula 85. Diàmetre planta baixa i connexió xarxa 
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10.3.2. Dimensionat xarxa pluvial 

 

En aquest apartat s’ha considerat la configuració d’una xarxa petita d’evacuació, 

on s’ aplicat l’apartat 4.2 de normativa DB-HS d’evacuació d’aigües. Tot el 

mètode queda explicat a l’apartat de l’annex, però prèviament es necessiten 

l’estimació d’unes dades pròpies de l’ ubicació i de l’ edifici que es realitzen a 

continuació. 

Les unitats  de climatització interiors disposaran del desguàs necessari. Aquest 

desguàs es realitzarà  mitjançant aquesta   xarxa pluvial, com s’identifica al 

annex i al plànols d’aquest apartat. 

 

10.3.2.1.Determinació del nivell pluviomètric 

 

Prèviament a l’ aplicació del mètode cal obtenir el nivell pluviomètric de l’ubicació 

del centre. Aquesta dada es determina segons l’apèndix B de la normativa 

anterior. Llavors per on s’ubica el nostre edifici (Barcelona queda ubicada a la 

zona B i isojeta 50)  el valor  segons la taula del mateix apèndix  és de 50 mm/h. 

 

10.3.2.2. Determinació d’embornals 

 

Un altre dada que cal es la determinació d’embornals necessaris a la coberta. En 

el nostre cas tenim dos cobertes, la coberta de l’entrada a la pròpia coberta i la 

resta. Segons indica la taula següent: 

 

Superfície de coberta en projecció 

horitzontal (m2) 

Número d 

'embornals  

S < 100  2 

100≤ S < 200  3 

200 ≤ S < 500  4 

S > 500  

1 cada 50 

m2 

Taula 86.Nombre d’embornals a coberta 

 

La primera superfície (l’entrada a la coberta) té una  superfície de 25.60 m2, així 

que requereix d’un embornal, mentre que la resta fa 322.50 m2 que li 
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corresponen 4 embornals. La col·locació queda mostrada als plànols d’ aquest 

apartat. 

10.3.2.3. Resultats 

 

Segons es detalla a l’annex apartat 6.2 de l’annex la xarxa pluvial,detallada als 

plànols d’aquesta secció, queda configurada segons la següent taula: 
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PLANTA 

COBERTA elements diàmetre teòric (mm) diàmetre real (mm) 

  P1 (baixant) 50 50 

  P2 (baixant) 50 50 

  P3 (baixant) 50 50 

  P4 (baixant) 50 50 

  P5 (baixant) 50 50 

PLANTA 

TERCERA elements diàmetre teòric (mm) diàmetre real (mm) 

BAIXANT1 - 150 160 

col·lector 1 100 125 

P4 (col·lector) 100 125 

col·lector2 125 125 

P2(col·lector) 100 125 

col·lector3 100 125 

P1 (col·lector) 100 125 

P5 (col·lector) 100 125 

PLANTA 

BAIXA elements diàmetre teòric (mm) diàmetre real (mm) 

COL·LECTOR 

4 - 150 160 

  BAIXANT 1 150 160 

SIFÓ 

REGISTRE - - 160 

 Taula 87:dimensionat xarxa pluvial 

10.3.3. Dimensionat xarxa ventilació 

 

S’ha escollit per aquest cas una ventilació primària per la no excessiva càrrega 

d’elements existents a la  xarxa, i segons indica la normativa DB-HS d’evacuació 
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d’aigües, la ventilació ha de tenir el mateix diàmetre que el baixant del que és 

prolongació. Cal indicar que el sistema de bombeig de la planta soterrani 

requereix de ventilació i es manté el dimensionament per tal de realitzar una 

configuració més senzilla. 

La xarxa de ventilació  queda definida als plànols corresponent ha aquest 

apartat. 

 

10.4. Sistema de bombeig 

 

El sistema de bombeig es conforma per un dipòsit i la pròpia bomba. Pel sistema 

de bombeig s’ha realitzat el càlcul a l’annex mitjançant la normativa DB-HS 

d’evacuació d’aigües apartat 4.6, obtenint que la bomba requereix d’un cabal de 

5.28 dm3/s i el dipòsit una volum útil de 1.54 dm3.  

Segons el fabricant consultat la bomba seleccionada tindrà les següents 

característiques: 

Figura 10.Grup bombeig Sanifosa 14 D 

 

MODEL Sanifosa 14 D 

Capacitat: 550 L 

Cabal: 5.6 dm3/s (20 m3/h) 

Taula 88.Característiques grup bombeig 
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10.5. Justificació solució adoptada 

 

Les xarxes fluvials i fecal fonamentalment es regeixen principalment per la seva 

senzillesa. Aquesta qualitat es veu identificada per trams curts de recorreguts i 

per realitzar un sobredimensionament en cert trams de les xarxes per tal de  

respectar un únic diàmetre en trams llargs i facilitar l’execució d’obra, tot i que a 

nivell teòric es podria aplicar diversos diàmetres a aquest trams prolongats. A la 

vegada de intentar minimitzar els recorreguts, les zones de circulació son sales 

sense ocupació o bé estàncies ocasionals. 

 

La xarxa pluvial també recull el conjunt de les evacuacions de les unitats 

climatitzadores situades a les diferents estàncies, ja que el flux intermitent 

d’aquestes unitats i el seu funcionament independent no dona problemes al 

funcionament de la xarxa pluvial (que també te un funcionament intermitent). 

També cal dir que s’ha unit a la xarxa pluvial per que, en una futura ampliació 

aquesta pugi ser reutilitzada (ara mateix l’ instal·lació no esta preparada). Altre 

punt de consideració a la xarxa pluvial és l’ unificació dels baixants a la tercera 

planta, que com s’ha indicat abans fa la configuració més senzilla per la resta de 

plantes. 

 

Per la xarxa fecal  s’ha optat per una ventilació primària pel reduït nombre 

d’equips existents a la xarxa. El conjunt del grup de bombeig  que  eleva les 

descàrregues del soterrani a la xarxa principal, ha estat seleccionat per sobre de 

l’exigència calculada per assegurar el funcionament en cas d’ampliació de les 

activitats o de l’ocupació en moment puntuals, degut  a festes o altres dates de 

rellevància.  La capacitat del dipòsit esta molt per sobre de les necessitats diàries 

de la planta soterrani, ja que en cas d’averia es tingui la capacitat necessària fins 

que sigui solucionada l’ incidència.  
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11. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

11.1. Introducció 

 

El present estudi correspon a les instal·lacions elèctriques per a un Centre Soci-

cultural al Carrer Albareda de Barcelona (Barcelonès). 

Aquest edifici per les seves característiques es considera com: 

De pública concurrència.  

Consta de les següents zones: 

• Recepció. 

• Administració. 

• Sales d’assaig. 

• Sala Actes. 

• Vestuaris. 

• Banys. 

• Sales tècniques. 

• Dependències annexes. 

• Vestíbul, passos, escala. 
 

11.2. Potencies i consums 

 

Segons les necessitats del Centre Cívic s’ha configurat la xarxa elèctrica tenint 

en compte el consums dels aparells elèctrics, les condicions lumíniques 

desitjades (marcades  per la reglamentació vigent i esmentades en l’apartat 6. 

Instal·lació d’enllumenat). A partir d’aquest punt s’ha calculat les potencies 

requerides. La potencia dels quadres secundaris de distribució i protecció són: 
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RECEPTOR POT. CALCULADA [W]  

QPS 11825 

QPBE 8218 

QP1E 9640 

QP1N 10412 

QP2E 8988 

QP2N 9685 

QP3E 11224 

QP3N 13509 

QCLIN 103053 

QASC 9968 

QESBN 12000 

QSACE 39356 

Taula 89. Potències dels quadres elèctrics 

 

La potencia instal·lada del quadre general és de 247878 W. Pel càlcul de 

contractació s’ha valorat que totes les potencies es troben afectades per un 

factor de simultaneïtat de 0.7. Per tant la potencia general màxima simultània 

serà de 180 kW i la sol·licitada de 230  kW. La potencia a sol·licitar te un valor de 

50 kW més, en concepte de previsió si en el futur existís la possibilitat de 

l’ampliació del Centre Cívic. 

 

En el document d’annexos i plans es troben detallats els càlculs de potencies. 

 

 

11.3.Contractació elèctrica 

 

Es contractarà una tarifa de alta tensió amb centre de transformació propi, 

definint les següent característiques de la instal·lació: 

 

• Dades generals de la instal•lació: 
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Contractació:Alta tensió 

Estació transformadora:Pròpia 

Grup Electrògen: Sí. 

Tensió de treball:3x400/230 V 

Freqüència:50 Hz 

Equip de comptatge:Si.  

Interruptor de Control de Potència:Si. 

Interruptor General d'Alimentació:Si. 

Fusibles de seguretat:Si. 

Instal·lació d'emergència: Si.  

Bateria de condensadors:Si. 

 

• cablejat per safata 

Designació UNE: RZ1-K 0,6/1 KV 

Codificació de colors : Si. 

 

• cablejat per tub 

(PROTECCIÓ MECÀNICA "5" I "7") 

Designació UNE: ES07Z1-K 450/750-V 

Codificació de colors:  Si 

 

 

11.4. Instal·lació general 

  

 

Per tal de complir amb la ITC-BT 28, es realitzarà un doble subministrament 

elèctric per companyia elèctrica a partir d’una Estació Transformadora de la 

zona, a partir de dos línies de distribució de Baixa Tensió Independents. Des de 

les Caixes de Protecció corresponents a cada subministrament, es realitzarà el  

seu subministrament. 

 

11.4.1. Embarrat Normal.  

 

La Línia General d'Alimentació d'embarrat a l’equip de comptatge serà amb cable 

tipus RZ1-K 0,6/1 KV de secció (4x1x120) mm2. Aquest cable estarà protegit 

mitjançant fusibles en capçalera.  

 

L'IGA de la instal·lació serà tipus NS250N regulat a 200 A, que serà la capçalera 

de l' embarrat. 
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La Derivació Individual al Quadre General Elèctric Normal serà amb cable tipus 

RZ1-K 0,6/1 KV de secció (4x1x120) mm2 + TT. 

 

S’instal·larà un equip de comptatge tipus TMF-10 (amb maxímetre), que estarà 

format per amb mesura d'energia activa i reactiva i possibilitat de discriminació 

horària 

• Mòdul comptador d’energia activa 

• Mòdul comptador d’energia reactiva 

• Mòdul de rellotge 

• Mòduls de bornes de comprovació 

• Mòdul de transformadors d’intensitat 

• Mòdul de fusibles de seguretat 

• IGA 

 

La potència a contractar és de 139 kW. 

 

11.4.2. Embarrat de Socors 

 

La Línia General d'Alimentació d'embarrat a l’equip de comptatge serà amb cable 

tipus RZ1-K 0,6/1 KV de secció 4x1x16 mm2. Aquest cable estarà protegit 

mitjançant fusibles en capçalera.  

 

L'ICP de la instal·lació serà de 35 A, que serà la capçalera de l'esmentat 

embarrat. Aquest ICP i el quadre general s'ubicaran a la cambra tècnica 

elèctrica. 

 

L'IGA de la instal·lació serà de 35 A, que serà la capçalera de l'esmentat 

embarrat. 

 

La Derivació Individual al Quadre General Elèctric Normal serà amb cable tipus 

RZ1-K 0,6/1 KV de secció 4x1x16 mm2 + TT. 

 

S’instal·larà un equip de comptatge tipus TMF-1, que estarà format per amb 

mesura d'energia activa i reactiva i possibilitat de discriminació horària,amb: 

 

• Mòdul comptador d’energia activa 

• Mòdul comptador d’energia reactiva 

• Mòdul de rellotge 

• Mòduls de bornes de comprovació 
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• Mòdul de transformadors d’intensitat 

• Mòdul de fusibles de seguretat 

• ICP 

• IGA 

La potència a contractar és de 24,24 kW. 

 

11.4.3. Característiques dels quadres 

 

Del quadre general de protecció i distribució partiran les línies d'alimentació als 

quadres de distribució secundària. Aquest quadre general alimentarà als 

següents quadres de distribució secundària: 

 

 

QUADRE EMBARRAT NORMAL  EMBARRAT SOCORS   

P.INST. P.CALC. P.INST. P.CALC. CONDUCTOR 

Q.P2/N 9.425 W 9.685 W - -  4x6 mm2+TT 

Q.P3/N 13.305 W 13.509 W - -  4x6 mm2+TT 

Q.CLI/N 102.636 W 103.053 W - -  4x95 mm2+TT 

Q.ASC/N 7.769 W 9.968 W - -  4x10 mm2+TT 

Q.P1/N 10.229 W 10.412 W - -  4x10 mm2+TT 

Q.ESB/N 12.000 W 12.000 W - -  4x6 mm2+TT 

Q.PS/E - - 9.699 W 11.825 W 4x6 mm2+TT 

Q.PB/E - - 5.921 W 8.218 W 4x6 mm2+TT 

Q.P1/E - - 5.356 W 9.640 W 4x6 mm2+TT 

Q.P2/E - - 4.993 W 8.988 W 4x6 mm2+TT 

Q.P3/S - - 6.236 W 11.224 W 4x6 mm2+TT 

Q.ASC/E - - 37.337 W 39.356 W 4x10 mm2+TT 

Taula 90. Potències dels quadres 

 

Els quadres de distribució tindran l'estructura de components elèctrics descrits 

als plànols d'esquemes de principi elèctrics i a la definició de l'estat 

d'amidaments. 
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En els esquemes s'adjunten cada un dels circuits establerts indicats en la seva 

corresponent nomenclatura que es tindrà que situar al inici dels quadres i dins de 

les caixes de connexió. 

 

En els esquemes de principi es calcula la potència instal·lada i de càlcul així com 

els mecanismes de protecció i maniobra (guardamotors, contactors, fusibles,...)  i 

seccions dels conductors que recolzats en el càlcul de caigudes de tensió formen 

el dimensionament d'aquest projecte. 

 

Els tants per cents expressats en els càlculs s'ajusten a les normes. 

11.4.3.1. Bateries de condensadors 

 

En la mateixa cambra tècnica, s’instal·larà una bateria de condensadors de 

compensació automàtica d'energia reactiva de 37 kVA (càlculs a l’annex 

elèctric). Per als càlculs s'utilitzarà un valor desitjat de cos � de 0,95.Per tant, es 

necessitarà una bateria de condensadors de 40 kVA. S’instal·larà un PIA 

tetrapolar de 160 A de protecció de la bateria de condensadors.  

 

11.5.Instal·lació interior 

 

Quant a la instal·lació de línies, cables, mecanismes, quadres de protecció, de 

maniobra, etc... es procedirà de la següent manera: del quadre general de 

protecció es derivaran les línies d'alimentació als quadres secundaris de sector o 

zona. 

 

Els quadres secundaris de protecció i distribució seran aïllants, amb guia DIN 

preparats per allotjar els interruptors magnetotèrmics i diferencials corresponents 

a cada circuit. 

 

Els quadres disposaran de línies principals protegides per interruptors 

magnetotèrmics amb protecció diferencial i sublínies secundaries protegides per 

PIAs, normal o reflexs. 

 

Cal indicar que els interruptors diferencials hauran de resistir les corrents de 

curtcircuit que puguin presentar-se al punt de la seva instal·lació i de no 

respondre a aquesta condició estaran protegits per curtcircuits fusibles de 

característiques adequades o PIA associat al diferencial (per això s'han 

dissenyat PIAs ). El nivell de sensibilitat d'aquests interruptors respondrà a 
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l'assenyalat a la instrucció ITC-BT 24 : els diferencials de protecció de línies 

d'enllumenat o d'endolls seran de sensibilitat de 0,03 A i els d'alimentació directa 

a maquinaria podran ser de 0,3 A de sensibilitat. 

 

El poder de tall i la tipologia dels interruptors magnetotèrmics que s'han 

d'instal·lar, s'ajustaran a la Norma Internacional d'Aparellatge de Baixa Tensió 

EN 60898/UNE 20347 : com a mínim 6 kA per als monofàsics i 10 kA per als 

trifàsics. 

 

L'estructuració del quadre de planta serà, a grans trets, la següent : 

 

• tres línies principals d'enllumenat (cadascuna d'elles amb línies 

secundaries d'enllumenat d'emergència i senyalització i enllumenat normal), per 

tal de què un tall de corrent en una qualsevol d'elles deixi almenys dues terceres 

parts dels receptors d'enllumenat en funcionament. 

• una línia principal d'enllumenat i endolls per zones humides. 

• una línia principal d'endolls.  

 

Els quadres específics es distribuiran segons les necessitats de receptors i 

maquinaria corresponent. 

 

El programa de càlcul de les caigudes de tensió i de la intensitat emprat ha estat 

realitzat amb les següents bases de càlcul : 

• Fórmules de caiguda de tensió i càlcul d'intensitat en línies monofàsiques. 

• Fórmules de caiguda de tensió i càlcul d'intensitat en línies trifàsiques 

Les màximes caigudes de tensió permeses són les següents : 

• línies d'enllumenat : 3% 

• línies de força motriu : 5% 

 

En les línies d'enllumenat i d'equips de climatització de les dependències 

s'utilitzaran PIAs per tal de poder ser accionades des de llocs de control. Així des 

d’aquests es  podran accionar les línies d'enllumenat mitjançant polsadors 

(connexió per impulsos-telerruptors) amb indicacions lumíniques de 

funcionament i salt tèrmic de la línia, en connexionat seriat en cada planta. 

També s'utilitzarà la possibilitat de rellotge de 2 programes, connectat al contacte 

permanent per a realitzar els comandaments seguint un horari. 

 

El cablejat a utilitzar serà : 

 

• RZ1-K 0,6/1 KV a les instal·lacions d'enllaç, instal·lacions exteriors i 

instal·lacions amb safata portacables. 



        
PPrroojjeeccttee  dd''  iinnssttaall··llaacciioonnss  ddeell  cceennttrree  cciivviill  ddee  PPoobbllee  SSeecc  aa  BBaarrcceelloonnaa  

98 
 

 

• ES07Z1/K 450/470 V a les instal·lacions amb tub aïllant. 

 

Els tubs a utilitzar seran: 

 

• Tub semirrígid de protecció "7" per a instal·lacions encastades. 

• Tub rígid de protecció "7" o "9" per a instal·lacions vistes. 

 

Els trams generals de les línies d'alimentació es muntaran en safates 

metàl·liques de 200 i 400 mm d'amplària, connectades al circuit de posta a terra. 

El material de maniobra a utilitzar (polsadors, interruptors, preses de corrent, 

etc...) serà per encastar.  

 

Les preses de corrent i aparells d'il·luminació estaran connectats al circuit de 

posada a terra. 

 

En els plànols que s'adjunten es detallen els emplaçaments, i tipus d'elements a 

instal·lar. 

 

11.6. Posta a terra de l’ instal·lació 

 

La posta a terra s'estableix, principalment, a fi de limitar la tensió que, amb 

respecte a terra, puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques, 

assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa 

una avaria sobre els diferents materials elèctrics i maquinàries utilitzades. 

A l'hora de dur a terme la posta a terra es realitzarà una unió elèctrica directa 

sense fusibles ni protecció alguna, d'una part del circuit elèctric o d'una part 

conductora no pertanyent al mateix, mitjançant una presa de terra amb un 

elèctrode o diferents grups d'elèctrodes soterrats en terra per tal d’evitar els 

desperfectes.. 

 

La post a terra es realitza amb l'objectiu d'aconseguir que entre el terreny i les 

parts metàl·liques no hi hagi tensions o diferències de potencial perilloses. 

 

11.6.1. Unions a terra 

 

L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra han de ser 

tals que: 

• El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les 

normes de protecció i de funcionament de la instal·lació i es mantingui 
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d'aquesta manera al llarg del temps, tenint en compte els requisits 

generals indicats en la ITC-BT-24 i els requisits particulars de les 

Instruccions Tècniques aplicables a cada instal·lació. 

• Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular 

sense perill. 

• La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb 

independència de les condicions benvolgudes d'influències externes. 

• Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisis que poguessin 

afectar a altres parts metàl·liques. 

 

Per poder dissenyar una instal·lació de posta a terra serà necessari conèixer les 

característiques del terreny, en particular la seva resistivitat. 

Per trobar el valor de la resistivitat del terreny s'utilitzaran els valors orientatius 

que es poden trobar en les taules 3 i 4 de la ICT-BT-18 del R.I.B.T.  

 

El valor de la resistivitat del terreny s'obtindrà depenent de la naturalesa del 

terreny, segons la taula: 

 

Tipus de terreny 
valor mig de resitivitat 

(Ohm x m) 

Terreny cultivable i fèrtils, terraplens compactes i 
humits 50 

terraplens cultivables poc fèrtils i altres terraplens 500 

terres pedregosos nus, sorres seques permeables 3000 

Taula 91. Resistivitat terrenys 

 

 En aquest cas es tracta  d’un terraplè de resistivitat amb valor mitjà de 500 Ω•m. 

 

11.5.2. Resistència de terra 
 
Per la configuració de  la resistència es realitzarà una línia de terra que formarà 

un anell tancat i que connectarà equipotencialment  totes les parts metàl·liques 

del mateix, per tal d’aconseguir una resistència de terra inferior a 5 ohms 

(segons normativa el límit és de 15 ohms per instal·lacions sense para raig ). 

La instal·lació de terra estarà formada per: 

 

Una línia de terra amb cable de coure (190m) nu de 35 mm2 enterrat 

horitzontalment, que estarà recolzada per 4 piquetes de 2 m. Amb aquesta 
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configuració s’aconsegueix una resistència de 4,85 ohms (càlculs a l’apartat de l’ 

instal·lació elèctrica de l’annex). El voltatge de contacte resulta de 1,456 V, 

inferior al límit de 24 V especificat per normativa (justificació en annexos) 

 

Arquetes de connexió de posta a terra. S’instal·larà una arqueta per a les 

instal·lacions de terra, una per a les instal·lacions d’electricitat i enllumenat, una 

per a la climatització, una per a la fontaneria, una per a veu i dades i una arqueta 

per a les instal·lacions de l’ascensor. 

 
11.6. Grup electrogen 

 

Segons indica  el REBT a la normativa  ITC-BT-28, els centres de pública 

concurrència requereixen d’una font d’energia suplementària per garantir el 

funcionament en cas de pèrdua de subministrament. 

 

En aquest projecte s’ha optat per un grup electrogen, que requereix d’un local 

especial per la seva col·locació. El local capacitat per aquest grup és el espai del 

centre de transformació on hi ha la superfície suficient per situar-lo.  

 

La posta en funcionament es realitzarà al produir-se la falta de tensió en el 

circuits alimentats pels diferents subministres procedents de l’empresa 

subministradora d’energia o quan aquella tensió descendeixi per sota del 70%. 

Del seu valor nominal.  

 

La capacitat mínima d’una font pròpia d’energia serà, com a norma general, la 

necessària per proveir l’enllumenat  de seguretat a les  condicions  indicades a 

l’apartat 3.1. de la ITC-BT-28. 

 

11.6.1. Subministrament per  enllumenat  de seguret at 

 

L’enllumenat de seguretat és l’enllumenat d’emergència  previst per garantir  la 

seguretat de les persones que evacuïn una zona o que tinguin que finalitzar un 

treball potencialment perillós abans d’abandonar la zona. 

 

En el centre cívic  només es compte  com enllumenat de seguretat el conjunt de 

lluminàries d’ emergència i l’energia requerida per l’ascensor, ja que no existeix 

cap activitat de risc que requereixi un subministrament continu. 
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11.6.2. Selecció grup electrogen 

 

Segons els càlculs de l’ apartat de l’ annex sobre el càlculs del grup electrogen,   

la potencia aparent d’ arrencada necessària és  de 25,70 kVA i en funcionament 

de 11,08 kVA, segons el fabricant  TAIGÜER la  potència del grup electrogen 

instal·lada serà de 25 kVA de 3000 rpm  de arrencada automàtica i insonirtzat. 

 

11.7.  Justificació solució adoptada 

 

L’ instal·lació  elèctrica bàsicament s’ha dissenyat basant-se en assegurar el 

funcionament bona de part de la xarxa en cas d’averia d’alguna part, així 

garantint  l’ activitat del centre. Per aquest motiu  s’utilitza la divisió dels quadres  

en dos grans grups (embarrat normal i de socors ), que a la vegada es divideixen 

en 3 línees (assegurant 2/3 parts en funcionament per petites averies), creant 

així una independència dins d l’instal·lació. 

 

Dos equipaments addicionals a la xarxa principal doten l’ instal·lació de diferents 

qualitats: la bateria de condensadors  dissenyada  permet l’estalvi, ja que es 

redueix la part reactiva del consum i la posta terra  configurada per sota de 5 

ohms dona la xarxa de un increment de seguretat. 

 

L’execució s’ha considerat per fals sostre i empotrada per raons  estètiques, ja 

que al ser un centre públic dóna un bon aspecte als seus usuaris. La col·locació 

en fals sostre per safates facilita l’instal·lació i el control sobre aquesta. 
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12.  ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL 

 

 Durant la configuració de les diferents xarxes s’han tingut aspectes per tal de 

millorar el conjunt d‘instal·lacions per tal de reduir el impacte ambiental que pugui 

tenir aquest projecte. Totes les operacions realitzades sobre les instal·lacions 

són sobre la vida útil de les mateixes, per tal d’incidir als aspectes amb més 

càrrega sobre el medi ambient. 

 

12.1.  Eficiència energètica 

 

Existeixen diferents aspectes que s’han tractat per reduir el consum energètic, ja 

sigui per reducció del mateix o millora les condicions dels equipaments per 

aprofitar millor l’energia utilitzada.  

 

L’ instal·lació  elèctrica disposa de lluminàries  controlades mitjançant  dispositius 

que mesuren per sensors la llum natural, de forma que ajusten la seva intensitat 

llumínica per tal de reduir el seu consum. També en aquelles zones amb 

presència de persones puntuals mitjançant el sensor de presència, es realitzarà 

una temporització de les lluminàries en funció de la presència o no de les 

persones que repercutirà important estalvi energètic. 

 

La xarxa d’ ACS disposa d’aïllament de 19mm. a les canonades d'aigua calenta 

sanitària per a evitar pèrdues d’energia 

 

La climatització del edifici s’ha calculant modificant els tancaments del edifici de 

tal manera que s’han reduït les transmitàncies, millorant la capacitat de 

conservació de les sales i reduint l’energia necessària per climatitzar-les. També 

els dispositius climatitzadors, disposen de sistemes free-cooling o refredament 

gratuït, barrejant aire exterior  i aire de retorn per a ajustar la seva temperatura a 

la de consigna i impulsar el sistema, disminuint l’energia necessària  que 

requereix l’equip per transformar l’aire exterior  directament a les condicions de la 

sala. 

 

12.2.  Consum d’aigua 

 

La  xarxa d ‘AFS i ACS acusa directament sobre el consum d’aigua, i en aquest 

sentit s’han realitzat diverses operacions. S’ha  produïts operacions sobre  el mal 

gastament d’aigua, per això tots els dispositius disposaran  de mecanismes 

economitzadors.  
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Aquest mecanismes economitzadors són rentamans i dutxes amb polsadors per 

controlar l’ ús excessiu.  El conjunt d’aixetes també  disposaran d’airejadors per 

reduir el seu consum. Les cisternes del vàters tindran mecanismes de doble 

descàrrega o de descàrrega interrompible, per tal de poder economitzar segons  

l’ús que es tingui. 

 

12.3.  Contaminació acústica 

 

L’elevat nombre d’equips de producció per  adequar la climatització del centre, i 

el seu volum, s’han situat a la coberta. Al col·locar los a l’exterior de l’edifici 

produïa una contaminació acústica a tenir en compte, ja que es una zona on 

existeixen habitatges. Per aquest motiu es va dissenyar la col·locació d’un 

revestiment  acústic a tot l’espai del equipament, format per aïllant i xapes, per 

reduir el soroll emès.  Aquest aïllament és el acustimódul 80-R constituït per 

plafó modular d'alt aïllament acústic (de 35 dB), de forma que es redueix 

notablement emissió produïda per la maquinària. 
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13. PRESSUPOST 

 

A partir dels diferents  elements del conjunt d’instal·lacions, s’ha realitzat el 

pressupost de les mateixes. Tot el conjunt de dades han estat obtingudes  del 

les bases del ITEC o dels catàlegs dels proveïdors, determinant així un valor real 

i actual del mateix. 

 

 Tot el procés de determinació del pressupost final queda determinat al 

pressupostos parcials i partides unitàries exposades a l’apartat 8 de l’annex 

destinat  al pressupost, on queden determinats tots els amidaments del elements 

i tots el accessoris necessaris per la seva col·locació. 

 

Com es pot veure a la taula l’ inversió més importat es troba a l’apartat de 

climatització, on la quantitat d’equips fa augmentar el pressupost, però cal indicar 

que són per crear independència entre les estàncies, de forma que repercutirà al 

estalvi energètic durant la vida útil del centre. El resultat  no inclou els honoraris 

per la confecció d’aquest projecte, quedant  segons la taula següent: 

 

RESUM PRESSUPOST 
Concepte Preu (€) 
Pressupost Instal·lació Incendis 5501,50 
Pressupost Instal·lació Enllumenat 33576.68 
Pressupost Instal·lació AFS  i ACS 12313,43 
Pressupost Instal·lació Ventilació 3716,84 
Pressupost Instal·lació Climatització 119509,78 
Pressupost Instal·lació Xarxa Fecal 8837,14 
Pressupost Instal·lació Xarxa Pluvial 1983,08 
Pressupost Instal·lació Elèctrica 391862,61 
TOTAL PRESSUPOST 221.901,05 

Taula 92. Pressupost final execució del projecte 
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14. ESTUDI DE VIABILITAT ECÒNOMICA  I TÈCNICA 

 

Per realitzar aquest  projecte es realitza un estudi previ que indiqui fins a quin 

punt es viable la inversió econòmica que cal realitzar i si les condicions  existents  

tan físiques com ambientals per portar a  terme l’ instal·lació. 

 

14.1. Estudi de viabilitat econòmica 

 

L’estudi de viabilitat econòmica es basa en el càlcul d’un conjunt de factors 

econòmics que indiquen si la inversió inicial serà rentable. 

 

 Com el centre cívic és de pública concurrència i no te ànim de lucre, no es pot 

incidir gaire en un flux de ingressos i  despeses, i cal remarcar el fet de rebre 

subvencions.  Llavors el flux anual serà igual a les subvencions anuals que pugi 

rebre el centre per ser una entitat pública més el ingressos que es puguin 

realitzar (per cursos, concerts, festes, etc...) menys les despeses del centre (la 

facturació dels consums d’aigües,gas, electricitat , manteniment,etc...). 

 

L’estudi que s’ha realitzat es determinar un valors de flux (que integren les 

subvencions, ingressos i despeses) per tal de fer rentable l’operació. 

 

L’anàlisi es realitza mitjançant  els factors econòmics  del VAN i el TIR a través 

d’un full de càlcul d’excel ( programa que integra funcions directes de  càlcul de 

VAN i TIR). El procediment es determinar el flux, considerant per tots el casos 

una taxa orientativa del 8% i considerant un retorn de l’operació durant 5 anys, 

(es suposa per l’ hipòtesi que la subvenció pública serà forta). Resultant: 

 

 

Taula 93. Dades de hipotèsis per càlculs de factor econòmics 

Projecte 

Taxa de 

descompte 

Inversió Flux de 

caixa any 1 

Flux de 

caixa  any 2 

Flux de 

caixa any 3 

Flux de 

caixa any  4 

Flux de   

caixa any 5 
inicial 

A 8,00% -221.631,78 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 

B 8,00% -221.631,78 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 57.000,00 € 

C 8,00% -221.631,78 € 55.509,11 € 55.509,11 € 55.509,11 € 55.509,11 € 55.509,11 € 

D 8,00% -221.631,78 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 
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Projecte    A B C D 

Valor actualitzat Net 

VAN   17.930,82 € 5.952,69 € 0,00 € -2.032,73 € 

Taxa Interna de Retorn  

TIR   11,02% 9,01% 8,00% 7,65% 

Taula 94. Factors econòmics  

 

Un cop establerts 4 casos d’estudi, es pot veure com el flux necessari per deixar 

l’operació en punt mort (on s’igualen els ingressos més les subvencions a l’ 

inversió més les despeses)  és amb un flux positiu anual durant cinc anys de 

55.509,11 €. A partir d’aquesta xifra els valors per sobra donant l’operació com a 

vàlida,sent l’operació per 60.0000 €  bastant rentable per tenir un tir per sobre 

del cost del capital. Per  sota dels 55.509,11 € dona valors de VAN negatius de 

forma que indica una operació inviable. 

 

14.2. Estudi de viabilitat tècnica 

 

La viabilitat tècnica realitza un anàlisi del conjunt de  característiques  

tecnològiques i naturals de contorn que existeixen al voltant  del projecte, per  tal 

de portar a terme l’execució del projecte. 

 

Normalment aquest apartat es basa fonamentalment  en termes de seguretat i 

control. 

 

Per aquest projecte d’instal·lacions,  es parteix de la base que l’edifici   es troba 

en construcció  durant  la fase d’instal·lació, i que les condicions   d’estudi es 

trobaran sotmeses a aquest període. 

 

14.2.1. Seguretat 

 

Durant l’execució de les instal·lacions hi ha diversos punts que cal deixar  

remarcar per la seguretat  pel seu funcionament , per la seguretat dels  

instal·ladors, però també cal tenir en compte el conjunt de condicions  més 

destacades pels  usuaris i l’organització durant la vida del centre. 
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14.2.1.1. Seguretat implantació 

 

La realització de l’execució requereix  l’emmagatzematge del conjunt dels 

materials  de forma ordenada i no es permeti  que es facin mal bé per ús 

incorrecte. També cal que es manipulin de forma segura. 

 

Durant  l’execució de l’obra les condicions atmosfèriques no  pugin deteriorar els 

elements dels equipaments, de forma que cal salvaguardar-los de forma 

adequada. 

 

Tots els materials empotrats o col·locats a fals sostre, tenen que ser col·locats 

amb cura per què no pateixen cap defecte pel contacte amb altres materials.  

14.2.1.2.  Seguretat  instal·ladors 

 

Per l’execució, cal assegurar que les plantes on treballin els instal·ladors són 

estructuralment estables o que compleixin amb les normatives de seguretat a 

l’obra. També els instal·ladors han de treballar amb l’equipament adequat per 

cada situació. 

 

14.2.1.3.  Seguretat per ús 

 

Durant la vida útil,  els usuaris han de respectar l ús correcte de les instal·lacions  

de forma  que l’estalvi energètic i  la bona conservació siguin fonamentals al llarg 

de la seva utilització. La manipulació per part de l’equip de manteniment també 

ha de ser estrictament  cautelós. 

 

En cas de tenir que substituir algun element es realitzarà ràpidament per tal de 

que no impliqui el mal ús de les instal·lacions produint defectes en altres unitats. 

 

14.2.2. Control 

 

A continuació es determinen diversos punts que cal assegurar per què l’execució 

de les instal·lacions i el funcionament dels equipaments siguin els correctes: 

 

• Tots el materials es troben en perfecte estat abans de la seva instal·lació i 

gauidexen dels certificats pertinents. 

• Realitzar sondejos per certificar que la resistivitat del terreny es correspon 

amb la  indicada als càlculs de posta terra i que no existeixen filtracions 

que pugin afectar al conjunt d’equipaments. 
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• El elements de les xarxes  son prèviament assajats per tal que no pugin 

produir alteracions als equips ja instal·lats. 

• Assegurar que les condicions de connexió a la xarxa són les concretades 

pels càlculs establerts en les diferents instal·lacions. 

• Durant la vida útil de les instal·lacions 
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15. PLANIFICACIÓ 

 

La planificació d’aquest projecte s’ha realitzat sobre el recorregut de disseny i 

projecció de tots el elements de les instal·lacions i la confecció dels documents 

escrits i gràfics d’aquest projecte. Segons indica la següent taula: 

 

APARTAT 

 
          

   
C  A   L E  N  D  A  R  I                

Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1.  OBJECTE                                                   

2. ABAST                                                   

3. JUSTIFICACIÓ                                                   

4.DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI                                                   

4.1. Dades generals                                                   

4.2. Descripció de les plantes                                                   
5. INSTAL·LACIONS 
CONTRAINCENDIS                                                   

5.1. Introducció                                                   

5.2. Criteris de disseny                                                   

5.3. Sectorització                                                   

5.4. Sistemes  d’extinció i 
detecció d’incendis                                                   
5.5. Instal.lació de pictogrames 
de senyalització                                                   

5.6. Comportament davant del 
foc dels elements constructius i 
materials de compartimentació 
en sectors d’incendis.                                                   

5.7. Ocupació i evacuació                                                   
5.8.  Justificació  solució 
adoptada                                                 
6. INSTAL·LACIONS 
ENLLUMENAT                                                 

6.1. Introducció                                                 

6.2. Criteris de disseny                                                 

6.3. Equips d’il·luminació                                                 
6.4. Justificació  solució 
adoptada                                                 
7. INSTAL·LACIONS ACS I 
AFS                                                 

7.1.Criteris de disseny                                                 

7.2. Distribució dels elements                                                 

7.3. Càlcul de consums                                                 

7.4. Càlcul de dimensionament                                                 

7.5. Manteniment                                                 
7.6.Justificació  solució 
adoptada                                                 
8. INSTAL·LACIONS DE 
VENTILACIÓ                                                 

8.1. Introducció                                                 

8.2. Criteris de disseny                                                 
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APARTAT 

 
          

   
C  A   L E  N  D  A  R  I                

Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

8.3. Estimació  aire primari                                                 
8.4. Sistema de distribució 
d’aire                                                 
8.5. Justificació  solució 
adoptada                                                 
9. INSTAL·LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ                                                 

9.1. Introducció                                                 

9.2. Criteris de disseny                                                 

9.3. Paràmetres  d’amidament                                                 

9.4.  Elements de l’equipament                                                 

9.5.  Distribució d’aire                                                 

9.6.  Aïllament acústic                                                 
9.7. Justificació solució 
adoptada                                                 
10. INSTAL·LACIONS D’ 
EVACUACIÓ I SANEJAMENT 
D’AIGÜES                                                 

10.1. Introducció                                                 

10.2. Criteri de disseny                                                 

10.3. Dimensionat d’elements                                                 

10.4. Sistema de bombeig                                                   
10.5. Justificació solució 
adoptada                                                 
11. INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES                                                 

11.1. Introducció                                                 

11.2. Potencies i consums                                                 

11.3.Contractació elèctrica                                                 

11.4. Instal·lació general                                                 

11.5.Instal·lació interior                                                 
11.6. Posta a terra de l’ 
instal·lació                                                 
11.6. Justificació solució 
adoptada                                                 
12.  ESTUDI IMPACTE 
AMBIENTAL                                                 

12.1.  Eficiència energètica                                                   

12.2.  Consum d’aigua                                                   

12.3.  Contaminació acústica                                                   

13. PRESSUPOST                                                   

14. PLANIFICACIÓ                                                   

15. CONCLUSIONS                                                   

Taula 95. Planificació del projecte 
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16. CONCLUSIONS 

 

S’ha realitzat el projecte de disseny del conjunt d’instal·lacions del centre cívic de 

Poble sec, situat a Barcelona al carrer Albareda nº22, destinat a l’ús públic. 

 

S’han analitzat aspectes tècnics, mediambientals, econòmics i de normatives de 

les instal·lacions a projectar tenint en compte les normatives aplicables, sent les 

principal el Codi Tècnic de l’Edificació,  Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 

dels Edificis i Reglament  Elèctric de Baixa Tensió; sense deixar de banda totes 

aquelles UNE que s’han pogut estudiar per millorar el rendiment de l’ instal·lació. 

 

Durant el desenvolupament d’aquest projecte, s’ha buscat l’estricte compliment 

d’aquestes normatives que li son d’aplicació sota els criteris fonamentals de 

sostenibilitat, eficiència energètica, confort, estàndards de qualitat i de seguretat i 

salut de les persones, per tal de garantir un ús adequat, un bon rendiment i 

durabilitat del conjunt de les instal·lacions que composen l’activitat de l’edifici. 

Totes aquestes propostes composen el projecte, que constitueix l’única eina per 

portar a terme l’ execució de les instal·lacions. 

 

Per aquesta raó s’ha acurat molt tota la documentació gràfica i la descripció de 

les instal·lacions per a la correcte execució del projecte. 

 

Tot i que es poden incorporar més accions sobre el impacte ambiental de les 

instal·lacions, per obtenir estalvi energètic sobre aquestes, s’han projectat 

opcions que garanteixen l’ utilització correcte, però sense deixar de banda el 

confort de les mateixes. Tant el CTE, com el RITE són normatives que promouen 

totes aquestes millores. 
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17.2. Webs d’interès 

 

www.dialux.com (Consultada com a manual del programa d’il·luminació). 

 

www.itec.es (Consultada per la realització del pressupost). 

 

www.sdmo.com (Consultada per especificacions tècniques del grup electrogen) 

 

www.siemens.com (Consultada per equips d’alarma i so) 

 

www.philips.es (Consultada per il·luminació) 

 

www.miguelez.es (Consulta cablejat elèctric) 

 

www.directindustry.es (consulta fabricants climatitzadors) 

 

www.lfl.es (consulta canonades de coure) 

 

www.plasex.es (consulta fabricants canonades PVC) 

 

www.jmten.com (consulta fabricants sifons) 

 

www.cortizo.com (consulta fusteria d’alumini) 


