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 RESUM 

L‟objecte d‟aquest projecte és el disseny i càlcul de l‟electrificació de Baixa Tensió i 

l‟especificació de totes les parts que composen un teatre dedicat a tot tipus d‟espectacles amb un 

aforament de 517 butaques, emplaçat a Sant Boi de Llobregat.  

             Alhora, s‟exposa les condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs justificatius 

de les solucions adoptades, per tal que els Organismes Oficials formin judici tècnic sobre aquesta 

instal·lació, autoritzant la seva legalització i posada en servei. 

  

             El projecte està constituït per la Memòria descriptiva, Càlculs, Plec de condicions 

Plànols, Pressupost, i Annexes. 

           El projecte es composa de les següents instal·lacions: 

1ª) Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió, 

2ª) Instal·lació de l‟Aigua Calenta Sanitària, 

3ª) Instal·lació de Climatització, 

4ª) Instal·lació Fontaneria i, 

5ª) Instal·lació Contra Incendi. 

             Juntament amb les instal·lacions anomenades, es realitza l‟estudi de les Mesures d‟Estalvi 

Energètic i el Projecte de Seguretat i Salut.  

 

          La motivació per realitzar el present projecte es basa principalment en la necessitat 

d‟aprendre a realitzar el disseny, el càlcul i la redacció d‟un projecte d‟instal·lacions, ja que és la 

branca de l‟enginyeria per la qual voldria dirigir la meva carrera professional.  

 

PARAULES CLAUS 

 

TEATRE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

ACS CLIMATITZACIÓ FONTANERIA 

CONTRA INCENDI ESTALVI SEGURETAT 

MEDI AMBIENT  
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1.1. Objecte 

 L‟objecte d‟aquest projecte és el disseny i càlcul de l‟electrificació de Baixa Tensió i l‟especificació de 

totes les parts que composen un teatre dedicat a tot tipus d‟espectacles amb un aforament de 517 butaques, 

emplaçat a Sant Boi de Llobregat. 

 Alhora, s‟exposa les condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs justificatius de les 

solucions adoptades, per tal que els Organismes Oficials formin judici tècnic sobre aquesta instal·lació, 

autoritzant la seva legalització i posada en servei. 

1.2. Abast 

 El projecte engloba diferents disciplines, com són el disseny i càlcul d‟instal·lacions elèctrica, circuits 

d‟aigua calenta sanitària, climatització, fontaneria i contra incendis. Pel disseny de l‟edifici s‟utilitzaran criteris 

que atenen a la seguretat d‟utilització, a la protecció contra incendis, a la higiene i salut i les mesures 

mediambientals. 

1.3. Antecedents 

 Es justifica la necessitat de realitzar el projecte de la instal·lació d‟aquest teatre per tal que el 

propietari/client pugui desenvolupar l‟activitat. El disseny constructiu de l‟edifici ja està definit i aquest 

projecte acabarà determinant el disseny i càlcul de les disciplines esmentades en el punt anterior. 

 Les activitats que es duran a terme són tot tipus d‟espectacles, tals com representacions teatrals, 

audicions, espectacles de ball i concerts. A més, l‟edifici haurà de comptar amb tot l‟equipament per tal de 

poder dur a terme els espectacles esmentats anteriorment, així com els serveis necessaris per cobrir les 

demandes dels espectadors.  

1.4. Reglaments  

1.4.1. Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT)  

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del Reial Decret 842/2002 de 2 d‟agost (B.O.E. 224 de 18 

setembre) i les Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT.  

- Instruccions tècniques complementàries ITC-BT- 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 43 i 44.  

- Decret 636/2004, de 24 d‟agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l‟aplicació del 

Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Normes UNE d‟aplicació.     

- Document bàsic HE d'estalvi d'energia, publicat al març de 2006, en el seu capítol HE 3 el qual fa 

referència a "Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació".  

  Normes tècniques particulars de FECSA-Endesa (Guia Vademècum). 
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1.4.2. Codi tècnic de la edificació   

 El CTE representa el marc normatiu que regularà el sector de la construcció de tots els edificis nous i 

la rehabilitació dels existents, tant destinats a habitatges com a ús Comercial, docent, sanitari, esportiu, 

industrial o sociocultural. Aquesta norma recull les exigències bàsiques de qualitat, seguretat i habitabilitat dels 

edificis i les seves instal·lacions, introduint elements nous en materials i tècniques de construcció per tal 

d‟aconseguir l'edificació d'edificis més segurs i eficients, des d'un punt de vista energètic i establint requisits 

que abasten des de la funcionalitat fins els relatius a seguretat i habitabilitat.  

 El 28 de març de 2006 es va publicar al BOE el Reial Decret 214/2006 per al que s'aprovava el nou 

Codi Tècnic de l'edificació que s'ajustava la normativa espanyola a la comunitària.  

1.4.3. Reglament contra incendis  

 Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció 

contra incendis. BOE no 298 de 14 -1912-1993 Reial Decret 786/2001, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el 

Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials.  

1.5. Dades d’interès general 

1.5.1. Promotor activitat  

El promotor sol·licitant del projecte de legalització d‟activitat és:  

Nom:   TEATRE LA PAU  

Adreça:  Plaça de l‟Ajuntament 1 

Població:  (08830) Sant Boi de Llobregat, BARCELONA  

C.I.F:   45799541-C  

Repr. Legal:  Carolina Serra Igual  (Consellera Urbanisme) 

1.5.2.  Local afectat  

El local objecte del projecte per la legalització d‟ activitat està ubicat en:  

Adreça:   Plaça de l‟Agricultura.  

Municipi:  Sant Boi de Llobregat 

Codi Postal:  08830 

Província:  BARCELONA  

Superfície total: 1.454,954 m² 

1.5.3. Tècnic competent  

L‟enginyer redactor del projecte és:  

Tècnic:  Jordi Adelantado Torres  

Col·legiat nº: 16.522 
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Adreça:   C/ Jaume Pau nº4 B-1ª 

Població:  (08690) Santa Coloma de Cervelló, BARCELONA  

1.6. Plànol de situació 

 

Figura 1. Plànol de situació 

 La parcel·la té una superfície total de 7.703,583 m². El teatre s‟ubicarà a la Plaça de l‟Agricultura, 

entre els carrers Baldiri Aleu, Cerdanya i la Ronda Sant Ramón.  

  El teatre es trobaria molt a prop d‟un centre cultural, com és la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer;  i de 

centres esportius, com són les instal·lacions del Fútbol Club Santboià i el complex esportiu Baldiri Aleu, on 

s‟ubica entre d‟altres, els camps de la Unió Esportiva Santboiana.  

 La comunicació per carretera és excel·lent  ja què la Ronda Sant Ramón és una de les principals 

arteries de la ciutat, la qual comunica amb totes les carreteres interurbanes, com són la carretera de Santa Creu 

de Calafell i l‟autopista C-32. A més, disposa d‟un freqüent trànsit d‟autobusos urbans i interurbans i la 

possibilitat d‟aparcament, tant gratuït com de pagament per franja horària. 
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1.7. Característiques de l’edificació 

 La superfície total construïda és de 1.454,954 m². L‟accés per al públic a l‟edifici és per la cara 

contrària a l‟escenari, en la qual hi ha 2 portes exterior de vidre. També hi ha 2 portes d‟accés als extrems de 

l‟escenari, per tal de poder carregar i descarregar. Ambdós costats del pati de butaques hi ha 2 sortides 

d‟emergència, de les quals s‟ha construït unes rampes exteriors d‟emergència. 

 L‟edifici consta de 3 zones diferenciades: 

- L‟escenari, 

- Espais per al públic i  

- La sala de màquines i magatzem.   

 A continuació es detalla la superfície ocupada per les diferents parts situades al nivell superior: 

1.7.1. Escenari 

SALA SUPERFÍCIE (m²) ALTURA (m)  

ESCENARI 183,651 7,500  

BUGADERIA 7,508 3,250  

TALLER 20,101 3,250  

TALLER ELECTRICITAT 10,522 3,250  

TALLER IL·LUMINACIÓ 28,053 3,250  

CAMERÍ 1 10,300 2,500  

CAMERÍ 2 10,300 2,500  

CAMERÍ 3 14,573 2,500  

CAMERÍ 4 15,888 2,500  

DUTXA 1 4,618 2,500  

DUTXA 2 4,033 2,500  

LAVABO 1 5,953 2,500  

LAVABO 2 5,953 2,500  

PASSADÍS 1 6,150 3,250  

PASSADÍS 2 7,268 3,250  
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PASSADÍS 3 4,400 3,250  

DIMMERS 5,042 3,250  

FOSSAT ESCENARI 543,306 2,200  

Taula 1. Característiques escenari 

1.7.2. Espais per al públic 

SALA SUPERFÍCIE (m²) ALTURA (m) 

FOSSAT ORQUESTRA 50,000 8,749 

SALA DE BUTAQUES 517,824 8,701- 6,701 

PASSADÍS PRIMERA PLANTA 102,693 3,000 

NETEJA 1,928 2,500 

GUARDA-ROBA 30,270 2,500 

LAVABO HOMES 19,565 2,500 

LAVABO DONES 19,018 2,500 

OFICINA 1 12,290 2,500 

OFICINA 2 10,532 2,500 

OFICINA 3 12,304 2,500 

PASSADÍS PLANTA BAIXA 137,386 2,500 

TAQUILLES EMPLEATS 30,645 2,500 

Taula 2. Característiques espais per al públic 

1.7.3. Sala de màquines i magatzem 

 

 

 

 

Taula 3. Característiques sala de màquines i magatzem 

 

 

SALA SUPERFÍCIE (m²) ALTURA (m) 

SALA DE MÀQUINES 39,856 3,000 

MAGATZEM 341,3200 5,100 – 2,400 
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1.8. Horari d’activitats 

 L'horari de l'activitat serà l'establert per l'Ordre IRP/181/2007, de 30 de 30 de maig, per la qual es  

determinen els horaris màxims de determinats establiments públics destinats a espectacles  públics i o activitats 

recreatives, sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i 

els establiments públics.  

 L'horari permès per a l'activitat  serà des de les 6:00 h del matí a les 2:00 hores de la nit. De dilluns a 

diumenge.  

 A partir de les hores límit de tancament que s'estableixen, en els establiments no es permetrà l'accés de 

ningú i es finalitzaran totes les activitats que s'estiguin desenvolupant i es desallotjarà el recinte, que ha de 

quedar buit de públic en el termini màxim de vint minuts.  

1.9. Locals o zones de  característiques especials 

1.9.1. Local de pública concurrència 

 Per les seves característiques i condicions que s‟especifiquen a la ITC-BT-28, es considera com un 

edifici de pública concurrència. El motiu principal pel qual és de pública concurrència, és el seu aforament ja 

què supera les 50 persones com indica la ITC-BT-28 a l‟apartat 1.  

1.9.2. Local de característiques especials. Zones humides 

 Tenim una zona de l‟edifici que per les seves característiques especials, les quals  s‟especifiquen a la 

ITC-BT-30 del REBT, són considerades zones humides. Es troba a la planta de l‟escenari i és tota la zona de 

vestuaris. En els vestuaris trobarem 4 dutxes i segons el reglament de baixa tensió els locals que contenen una 

banyera o dutxa, han seguir la instrucció ITC-BT-27.  

1.9.3. Fins especials. Màquines d’elevació 

 El teatre disposa d‟un elevador, del qual els seus fins especials es troben redactats a la ITC-BT-32 del 

REBT. L‟ascensor comunica el nivell de les portes d‟entrada amb el nivell de les entrades al pati de butaques, 

oficines i banys.  

1.10.    Nivells mínims d’il·luminació per cada espai  

 Prenen com a nivells mínims d‟il·luminació els publicats en el projecte de la Nova Norma 

d‟Enllumenat UNE 12464, cada espai requereix el següent índex d‟il·luminació: 

1.10.1. Escenari 

SALA Em (lux) Ra  

ESCENARI 300 80  

BUGADERIA 300 80  
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TALLER 300 80  

TALLER ELECTRICITAT 300 80  

TALLER IL·LUMINACIÓ 300 80  

CAMERÍ 1 300 80  

CAMERÍ 2 300 80  

CAMERÍ 3 300 80  

CAMERÍ 4 300 80  

DUTXA 1 100 80  

DUTXA 2 100 80  

LAVABO 1 100 80  

LAVABO 2 100 80  

PASSADÍS 1 100 80  

PASSADÍS 2 100 80  

PASSADÍS 3 100 80  

DIMMERS 300 80  

FOSSAT ESCENARI 100 80  

Taula 4. Nivell il·luminació zona escenari 

1.10.2. Espais per al públic 

SALA Em (lux) Ra 

FOSSAT ORQUESTRA 300 80 

SALA DE BUTAQUES 300 80 

PASSADÍS PRIMERA PLANTA 200 80 

NETEJA 300 80 

GUARDA-ROBA 200 80 
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LAVABO HOMES 100 80 

LAVABO DONES 100 80 

OFICINA 1 500 80 

OFICINA 2 500 80 

OFICINA 3 500 80 

PASSADÍS  PLANTA BAIXA 100 80 

TAQUILLES EMPLEATS 300 80 

Taula 5. Nivell il·luminació espais per al públic 

1.10.3. Sala de màquines i magatzem 

 

 

 

 

Taula 6. Nivell il·luminació sala de màquines i magatzem 

1.11. Previsió de potències 

1.11.1. Potència instal·lada 

 La previsió total de càrrega corresponent al teatre es realitza conforme al punt 4.1. de la ITC-BT-10 del 

REBT, el qual defineix què la càrrega total prevista per edificis comercials es calcularà considerant un mínim 

de 100W per metre quadrat i plant, per tant: 

 W*m² m² POT. PREVISTA   (W) 

ESCENARI 100 887,619 88.761,9 

ESPAIS PÚBLIC, SALA MÀQUINES I 

MAGATZEM 
100 1325,631 132.563,1 

POTÈNCIA TOTAL PREVISTA  (W) 221.325 

Taula 7. Potència total prevista 

 Un cop realitzats els càlculs reals per la càrrega total de l‟edifici, hem comprovat que la potència 

necessària per al teatre és major que l‟establerta per la ITC-BT-10 del RBT.  

 A la següent taula presentem la potència total instal·lada a cada planta de l‟edifici, podrem trobar tots 

els càlculs a l‟apartat de càlculs d‟aquest projecte.     

SALA Em (lux) Ra 

SALA DE MÀQUINES 400 80 

MAGATZEM 200 80 



Instal·lacions d’un teatre a Sant Boi de Llobregat 

 

Pàgina 34 

 

  m² POT. CALCUL (W) 

Teatre La Pau  2.213,25 188.075,828 

POT. TOTAL CALCULADA (kW) 188,0758 

Taula 8. Previsió real de càrregues de l’edifici (càlculs a l’apartat de càlculs) 

 La potència total prevista pel local concertada pel promotor serà de 188,0758 kW. 

1.11.2. Potència a contractar 

 Segons les especificacions tècniques de la companya, la potència a contractar tindrà què ser la 

immediatament superior a la nostre potència prevista.    

 A continuació es mostren les diferents potències a contractar per a instal·lacions amb subministres 

individuals majos a 15 kW: 

 

Taula 9. Potència a contractar en kW (Font Guia Vademècum Fecsa-Endesa)  

 En el nostre cas, que tenim una potència instal·lada de 188,0758 kW,  es contractarà una potencia de 

218 kW en trifàsic, perquè considerem que les instal·lacions del teatre estaran quasi sempre al 100% de la seva 

utilització. 

1.11.3. Potencia màxima admissible 

 La potència màxima admissible vindrà donada pel conductor, que en el nostre cas es tracta d‟un 

conductor de 185 mm² capaç de suportar 341 A. Amb aquesta intensitat, realitzarem el càlcul de la potència 

màxima admissible de la següent manera: 

 3 cosNP V I      

  3 400 341 0.9 212,6262P kW      

1.12. Subminstrament 

1.12.1. Companyia 

 El subministrament elèctric es realitza en baixa tensió des de la xarxa de la companyia subministradora 

més propera, en aquest cas es tracta de FECSA-ENDESA.   

1.12.2. Característiques 

 La tensió de subministrament serà 400/230 V en trifàsica amb neutre amb sistema TT de connexió. 

 Valor màxim previst de la corrent de curtcircuit de la xarxa de baixa tensió és de 10 kA . 
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  Disposen d'una sola escomesa i la farem subterrània, alimentarà directament un sol conjunt de 

protecció i mesura, a través d'una Caixa General de Protecció (CGP).  

  L'escomesa subterrània s'efectuarà amb "entrada i sortida" de línia de distribució i derivació a la CGP o 

unitat funcional equivalent. 

1.12.3. Subministrament complementari 

 Per assegurar el subministrament de les instal·lacions que han de seguir en funcionament en cas d'un 

tall de subministrament es col·loca un grup electrogen. Aquest grup es col·locarà a la coberta dels espais per al 

públic i alimentarà, en cas d'interrupció del subministrament de companyia, al quadre de serveis comuns per tal 

d‟abastir els subquadres de la instal·lació.  

  Hem elegit un grup electrogen model MOSA GE-55 PMSX/EAS, les característiques principals venen  

detallades a continuació:   

 -  Motor Diesel Turbo Perkins - Refrigerat per aigua.  

 -  Protecció motor (temperatura / oli / règim de rpm).  

 -  Compta hores.  

 -  Protecció: magnetotèrmic (4 pols) i relé diferencial electrònic.  

 -  Grup predisposat per arrencada automàtica per caiguda de xarxa (Quadre automàtic EAS opcional).  

 -  Carenat compacte amb aïllant acústic ignífug i ganxo d'alçada per a grua.  

 -  Super insonoritzat.  

 -  D'acord a normatives CEE de soroll i seguretat.  

 DADES TÈCNIQUES  

  GENERACIÓ DE CORRENT 50 Hz, síncron, trifàsica, autoexcitat, autoregulat, sense escombretes  

 Generació trifàsica (màxima)        51 kVA (40.8 kW) / 400 V / 73.6 A  

 Generació trifàsica (contínua)       46 kVA (36.8 kW) / 400 V / 66.5 A  

 Generació monofàsica                  17 kVA / 230 V / 73.9 A  

 Preses                                               1 Presa 400 V / 63 A; 1 presa 400 V / 32 A;   

                                                       1 presa 400 V / 16 A, 2 preses 230V / 16 A                                            

 Cos                                                0,8  

 Tipus d'aïllament                           H  

 

 MOTOR Diesel, 4-temps, refrigerat per aigua  

 Marca / model                               PERKINS mod. 1103A - 33TG1  

 Potència                                        61.2 CV (45.6 kW)  

 Règim                                           1.500 rpm  

 Cilindrada                                     3.300 cm ³  
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 Cilindres                                       3  

 Consum carburant (P.R.P.)         215 g / kWh  

  CARACTERÍSTIQUES GENERALS  

 Capacitat dipòsit                         102 l  

 Autonomia (75%)                        13 h  

 Protecció                                     IP 44  

 Dimensions Laxanxal (mm) *      2490x1030x1300 (1480)  

 Pes *                                           1200 kg  

 Nivell de soroll                            89 LWA (64 dB (A) - 7 m)  

   * Els valors indicats contemplen tots els elements sortints dels equips en la seva configuració 

  bàsica, sense incloure accessoris que puguin alterar aquests valors.  

  La línia d'alimentació del grup electrogen cap al quadre de serveis comuns serà de  4x50 mm2, sent la  

seva tensió assignada de 0,6 / 1kV RZ1-K (AS).  

1.13. Descripció de la instal·lació elèctrica.  

1.13.1.  Instal·lació d’enllaç  

 La instal·lació d'enllaç consta de la connexió, la caixa general de protecció, els comptadors i el quadre 

general de distribució.   

 Aquesta instal·lació es realitzarà amb cinc conductors, tres d'ells actius, un neutre i un últim de 

protecció que ha d'arribar a tots els punts de consum.  

INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ 

POTÈNCIA MÀXIMA (KW) 218 

PROTECCIÓ 

DIFERENCIAL 

Corrent assignada Transformador toroïdal 

Sensibilitat 300 mA 

IGA Segons la potència màxima admissible per la instal·lació interior 

PROTECCIÓ 

SOBRETENSIONS 

Contra sobretensions permanents 

Contra sobretensions transitòries 

ICP-M 

Corrent assignada 400 A 

Poder de tall 20 kA 

Tèrmic 315 A 
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Magnètic 
5 vegades la intensitat de regulació tèrmica 

actuant temps inferior 0,02 s 

CONJUNT 

DE 

MESURA 

Tipus TMF10 

Comptador Multifunció 

Trafo intensitat (A/A) 200/5 

Cablejat de coure (Cu) 30x6 + 20x5 

Fusibles gG (A) 630 

Bases (Tamany) DIN 3 

Taula 10. Instal·lació d’enllaç 

1.13.2. Caixa general de protecció 

 La CGP s’instal·larà separada del conjunt de protecció i mesura, en el límit de la propietat, sobre la 

façana de l'edifici, a la tanca de tancament en l'interior d'una fornícula o en el propi recinte on s'instal·larà el 

conjunt de protecció i mesura. En tots els casos seran llocs de lliure i permanent accés. La seva situació es 

fixarà de comú acord entre la propietat i FECSA ENDESA. 

 Per el nostre projecte hem escollit una CGP-9-630 A:    

 

Figura 2. Caixa general de protecció CGP-9-630 A (Vademècum Fecsa-Endesa) 

 Les característiques de la qual els presenten a la següent taula: 

 

Taula 11. Característiques de la caixa general de protecció CGP-9-400 A (Vademècum Fecsa-Endesa) 

 L'escomesa subterrània s'efectuarà amb "entrada i sortida" de línia de distribució i derivació a la CGP o 

unitat funcional equivalent.  
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  En aquest cas, i per aconseguir la finalitat assenyalada, s'instal·larà la caixa de seccionament (CS) 

concebuda amb aquesta finalitat. La CGP a instal·lar haurà de respondre al tipus "Esquema 9" i s'ubicarà 

conjuntament amb la de seccionament en el nínxol que pertoqui segons el Vademècum de la companyia 

subministradora.  

Caixes de seccionament (CS)  

Sortida a CGP i línia de distribució per part inferior. 

 

Taula 12. Caixa de seccionament (Vademècum Fecsa-Endesa) 

 

 

Taula 13. Dimensions de la caixa de seccionament (Vademècum Fecsa-Endesa) 
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 El nínxol de la CGP i de la CS s‟ubicaran a la façana de l‟edifici i aquest correspon a: 

 

 

Figura 3. Nínxol en paret per a la CGP i la CS (Vademècum Fecsa-Endesa) 

 La porta del nínxol serà metàl·lica d'almenys 2 mm de gruix, amb grau de protecció IK10 segons  

UNE-EN 50102, podrà estar revestida exteriorment d'acord amb les característiques de l'entorn i estarà 

protegida contra la corrosió, disposarà d'un sistema de ventilació que impedeixi la penetració de l'aigua de 

pluja i les frontisses no seran accessibles des de l'exterior.  

  El dispositiu de tancament haurà d'estar compost per un pany homologat JIS, referència CFE. Els 

conductors fins arribar a l'accés a la caixa de seccionament hauran de quedar sempre protegits mitjançant canal 

(Ref.: 6703826) o conducte d'obra.  

1.13.3.  Línia general d’alimentació 

  La línia general d’alimentació va a càrrec de la companyia subministradora.  

 En subministraments destinats a un sol client, la caiguda de tensió del tram d’unió entre la CGP i el 

CM no serà més gran del 1 %.  
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1.13.4.  Comptadors 

  Les pastilles de connexions de comprovació i els dispositius de lectura de l’equip de mesura un cop 

instal·lat el CM, quedaran situats a una alçada del terra compresa entre 1,20 i 1,80 m.  

 La paret a la qual es fixi el CM no podrà estar exposada a vibracions, per tant la seva resistència no 

serà inferior a la del paredó. No podrà instal·lar-se pròxim a comptadors de gas, aixetes o sortides d’aigua.  

 Les dimensions del conjunt i la disposició de les unitats funcionals, s’ajustaran als dissenys definits per 

FECSA ENDESA.  

  A la part de la instal·lació d’enllaç compresa entre la CGP i el CM, els circuits es protegiran amb tubs 

rígids aïllants.  

 És desitjable que els quadrants de lectura estiguin a 1,70 m per damunt del terra. No obstant això, 

aquesta alçada podrà reduir-se a 1,15 m o augmentar-se a 1,80 m en cas justificat.  

1.13.5. Conjunt de protecció i mesura  

 El Conjunt de Protecció i Mesura s'instal·larà a l'exterior. S'ubicarà a l'interior de un recinte destinat 

únicament a aquest fi, en un lloc de lliure i permanent accés des del carrer. La seva situació es fixarà de comú 

acord entre la Propietat i FECSA ENDESA.  

  

 

Taula 14. Conjunt Protecció i Mesura TMF10 per a 630 A (Vademècum Fecsa-Endesa) 
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 Per determinar les dimensions del recinte, es tindrà en compte la superfície ocupada per les unitats 

funcionals, deixant una separació entre les parets laterals i el sostre pel que fa a les envoltants, de com a mínim 

0,2 m. La distància respecte al terra serà com a mínim de 0,5 m, la profunditat del recinte serà com mínim de 

0,4 m i l'espai lliure davant la CPM, un cop facilitat l'accés a aquest,  no serà inferior a 1,10 m.  

 

Figura 4. Recinte per allotjar la CGP, CS i el CM (Vademècum Fecsa-Endesa) 

  L’esmentat recinte es tancarà amb una porta de doble fulla, preferentment metàl·lica, amb grau de 

protecció IK 10 segons UNE-EN 50102, revestida exteriorment d’acord amb les característiques de l’entorn. 

 Estarà protegida contra la corrosió i disposarà d’un pany o cadenat normalitzat per FECSA ENDESA.  

1.13.6. Derivació individual 

 En el projecte, la derivació individual que tindrem és la següent: 

CIRCUIT LÍNIA 
TENSIÓ 

(V) 
POTÈNCIA 

(W) 
SECCIÓ 
(mm

2
) 

LONGITUT 
(m) 

INTERRUPTOR 
AUTOMÀTIC 

(A) 

REFERÈNCIA 
AUTOMÀTIC 

DERIVACIÓ 
INDIVIDUAL 

DI 400 188075.8 3x185+185+95 10 250  IGA 

Taula 15. Derivació individual 
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1.13.7. Quadre General de distribució i Subquadres 

 En les següents Taules trobarem les característiques principals dels circuits del Quadre General i dels 

diferents Subquadres que es deriven del mateix. A l‟apart de Càlculs, més concretament en la Taula de Càlculs 

Elèctrics trobarem les totes característiques amb més detall. 

1.13.7.1. Quadre General 

 El Quadre General està ubicat a la Sala de Màquines de la Planta Baixa així com s‟indica als plànols 

adjunts en el projecte. D’aquest, surten 6 línies principals, una per a cada un dels 6 subquadres que hi ha a la 

instal·lació. 

CIRCUIT LÍNIA 
TENSIÓ 

(V) 
POTÈNCIA 

(W) 
SECCIÓ 
(mm

2
) 

LONGITUT 
(m) 

INTERRUPTOR 
AUTOMÀTIC 

(A) 

REFERÈNCIA 
AUTOMÀTIC 

SUBQUADRE 1 LSQ1 400 64763.61 3x35+35+35 20 100 IASQ1 

SUBQUADRE 2 LSQ2 400 26516.16 4x6+6 10 40 IASQ2 

SUBQUADRE 3 LSQ3 400 57145 3x35+35+35 50 100 IASQ3 

SUBQUADRE 4 LSQ4 400 2408.75 4x4+4 52 10 IASQ4 

SUBQUADRE 5 LSQ5 400 16805.75 4x10+10 60 32 IASQ5 

SUBQUADRE 6 LSQ6 400 20436.56 4x10+10 10 40 IASQ6 

Taula 16. Quadre General 

1.13.7.2. Subquadre 1. Zones per al Públic Primera Planta 

 El Subquadre 1 està ubicat al Passadís de la Primera Planta, al costat de les escales, així com s‟indica 

als plànols adjunts en el projecte. 

CIRCUIT LÍNIA 
TENSIÓ 

(V) 
POTÈNCIA 

(W) 
SECCIÓ 
(mm

2
) 

LONGITUT 
(m) 

INTERRUPTOR 
AUTOMÀTIC 

(A) 

REFERÈNCIA 
AUTOMÀTIC 

IL·LUMINACIÓ 
PASSADÍS I 

NETEJA PART 
1 

L1.1 230 598 2x4+4 47 6 IA01 

IL·LUMINACIÓ 
PASSADÍS 

PART 2 
L1.2 230 565 2x4+4 43 6 IA02 

IL·LUMINACIÓ 
OFICINES 

L2 230 752.8 2x4+4 52 6 IA03 

IL·LUMINACIÓ 
GUARDA-ROBA 

I LAVABOS 
L3 230 600.2 2x4+4 35 6 IA04 

EMERGÈNCIA 
PASSADÍS, 
OFICINES I 
LAVABOS 

LE1.1 230 134.685 2x4+4 107 6 IA05 
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EMERGÈNCIA 
SALA DE 

BUTAQUES 
LE1.2 230 336 2x4+4 120 6 IA06 

PRESES 
CORRENT 

GUARDA-ROBA 
I NETEJA 

PC11 230 3450 2x4+4 31 6 IA07 

PRESES 
CORRENT 
OFICINES 

PC12 230 3450 2x10+10 40 16 IA08 

PRESES 
CORRENT 

ZONES 
HUMIDES 1 

PC13 230 3450 2x4+4 20 10 IA09 

FANCOIL 
SOSTRE 

ESPAIS PÚBLIC 
LFEP 230 680 2x1,5+1,5 21 6 IA10 

BOMBA CALOR 
ESPAIS PÚBLIC 

LBEP 400 9688 4x3+3 25 40 IA11 

FANCOIL 1 
SALA DE 

BUTAQUES 
LF1SB 230 162 2x1,5+1,5 45 6 IA12 

FANCOIL 2 
SALA DE 

BUTAQUES 
LF2SB 230 162 2x1,5+1,5 40 6 IA13 

FANCOIL 3 
SALA DE 

BUTAQUES 
LF3SB 230 162 2x1,5+1,5 37 6 IA14 

FANCOIL 4 
SALA DE 

BUTAQUES 
LF4SB 230 162 2x1,5+1,5 35 6 IA15 

FANCOIL 5 
SALA DE 

BUTAQUES 
LF5SB 230 162 2x1,5+1,5 33 6 IA16 

FANCOIL 6 
SALA DE 

BUTAQUES 
LF6SB 230 162 2x1,5+1,5 32 6 IA17 

FANCOIL 7 
SALA DE 

BUTAQUES 
LF7SB 230 162 2x1,5+1,5 30 6 IA18 

BOMBA CALOR 
SALA DE 

BUTAQUES 
LBSB 400 21200 3,5X16+16 20 63 IA19 

Taula 17. Subquadre 1. Zones per al Públic Primera Planta 

1.13.7.3. Subquadre 2. Zones per al Públic Primera Planta 

 El Subquadre 2 està ubicat al Passadís d‟Entrada de la Planta Baixa, en el forat de les escales, així com 

s‟indica als plànols adjunts en el projecte. 
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CIRCUIT LÍNIA 
TENSIÓ 

(V) 
POTÈNCIA 

(W) 
SECCIÓ 
(mm

2
) 

LONGITUT 
(m) 

INTERRUPTOR 
AUTOMÀTIC 

(A) 

REFERÈNCIA 
AUTOMÀTIC 

ASCENSOR LASC 400 7918 4X6+6 35 32 IA20 

IL·LUMINACIÓ 
PASSADÍS 

PART 1 
L7.1 230 717 2x6+6 75 10 IA21 

IL·LUMINACIÓ 
PASSADÍS 

PART 2 
L7.2 230 781 2x6+6 76 10 IA22 

IL·LUMINACIÓ 
TAQUILLES 
EMPLEATS I 

SALA DE 
MÀQUINES 

L8 230 660 2x2,5+2,5 43 6 IA23 

IL·LUMINACIÓ 
MAGATZEM 

L9 230 1650 2x10+10 115 10 IA24 

EMERGÈNCIA 
PASSADÍS, 
TAQUILLES 
EMPLEATS I 

SALA 
MÀQUINES 

LE4 230 50.77 2x1,5+1,5 65 6 IA25 

EMERGÈNCIA 
MAGATZEM 

LE5 230 152 2x1,5+1,5 90 6 IA26 

PRESES 
CORRENT 

TAQUILLES I 
SALA DE 

MÀQUINES 

PC8 230 3450 2x6+6 55 16 IA27 

PRESES 
CORRENT 

MAGATZEM 
PC9 230 3450 2x6+6 45 16 IA28 

Taula 18. Subquadre 2. Zones per al Públic, Magatzem i Sala Màquines Planta Baixa 

1.13.7.4. Subquadre 3. Escenari, Camerins, Lavabos, Dutxes, Tallers i Bugaderia 

 El Subquadre 3 està ubicat a l‟Escenari, al costat dels Dimmers, així com s‟indica als plànols adjunts 

en el projecte. 

 

CIRCUIT LÍNIA 
TENSIÓ 

(V) 
POTÈNCIA 

(W) 
SECCIÓ 
(mm

2
) 

LONGITUT 
(m) 

INTERRUPTOR 
AUTOMÀTIC 

(A) 

REFERÈNCIA 
AUTOMÀTIC 

IL·LUMINACIÓ 

TALLERS, 

PASSADISSOS I 

BUGADERIA 

L4 230 582.8 2x10+10 60 6 IA29 
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IL·LUMINACIÓ 

CAMERINS, 

DUTXES I 

LAVABOS 

L5 230 1072.4 2x16+16 73.4 10 IA30 

IL·LUMINACIÓ 

SALA 

BUTAQUES 

PART 1 

L6.1 400 2920 4x2,5+2,5 46.5 16 IA31 

IL·LUMINACIÓ 

SALA 

BUTAQUES 

PART 2 

L6.2 400 2920 4x6+6 105 16 IA32 

IL·LUMINACIÓ 

ABALISAMENT 1 
LA1 230 355.2 2x2,5+2,5 65 6 IA33 

IL·LUMINACIÓ 

ABALISAMENT 2 
LA2 230 364.8 2x2,5+2,5 75 6 IA34 

EMERGÈNCIA 

ESCENARI 1, 

NETEJA, 

TALLERS I 

CAMERINS 1 I 2 

LE2.1 230 184 2x6+6 121 6 IA35 

EMERGÈNCIA 

ESCENARI 2, 

PASSADÍS, 

LAVABO I 

CAMERINS 3 I 4 

LE2.2 230 176 2x4+4 53 6 IA36 

PRESES 

CORRENT 

ESCENARI 1 

PC1 230 3450 2x6+6 23 10 IA37 

PRESES 

CORRENT 

ESCENARI 2 I 

DIMMERS 

PC2 230 3450 2x4+4 10 16 IA38 

 PRESES 

CORRENT 

ESCENARI 3 

PC3 230 3450 2x10+10 40 16 IA39 

PRESES 

CORRENT 

CAMERÍ 4 

PC4 230 3450 2x6+6 20 16 IA40 

PRESES 

CORRENT 

ZONES HUMIDES 

2 

PC5 230 3450 2x10+10 40 16 IA41 
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PRESES 

CORRENT 

CAMERÍ 1, 2 I 3 

PC6 230 3450 2x10+10 65 16 IA42 

PRESES 

CORRENT 

TALLERS I 

NETEJA 

PC7 230 3450 2x10+10 65 16 IA43 

FANCOIL 

SOSTRE 

ESCENARI 

LFE 230 810 2x1,5+1,5 20 6 IA44 

BOMBA CALOR 

ESCENARI 
LBE 400 16200 4x10+10 25 40 IA45 

Taula 19. Subquadre 3. Escenari, Camerins, Lavabos, Dutxes, Tallers i Bugaderia 

1.13.7.5. Subquadre 4.  Fossat escenari 

 El Subquadre 4 està ubicat al Fossat de l‟Escenari, així com s‟indica als plànols adjunts en el projecte. 

CIRCUIT LÍNIA 
TENSIÓ 

(V) 
POTÈNCIA 

(W) 
SECCIÓ 
(mm

2
) 

LONGITUT 
(m) 

INTERRUPTOR 
AUTOMÀTIC 

(A) 

REFERÈNCIA 
AUTOMÀTIC 

IL·LUMINACIÓ 

FOSSAT 

ESCENARI 

L10 230 990 2x6+6 105 6 IA46 

EMERGÈNCIA 

FOSSAT 

ESCENARI 

LE3 230 224 2x2,5+2,5 133 6 IA47 

PRESES 

CORRENT 

FOSSAT 

ESCENARI 

PC10 230 3450 2x6+6 80 6 IA48 

Taula 20. Subquadre 4.  Fossat escenari 

1.13.7.6. Subquadre 5. Il·luminació escènica 

 El Subquadre 5 està ubicat a l‟Escenari, a la paret dels Dimmers, així com s‟indica als plànols adjunts 

en el projecte. 

CIRCUIT LÍNIA 
TENSIÓ 

(V) 
POTÈNCIA 

(W) 
SECCIÓ 
(mm

2
) 

LONGITUT 
(m) 

INTERRUPTOR 
AUTOMÀTIC 

(A) 

REFERÈNCIA 
AUTOMÀTIC 

MOTORITZAT 

TELÓ 
LME1 400 750 4x1,5+1,5 25 6 IA49 
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MOTORITZAT 

BARRA LLUMS 1  
LME2 400 750 4x1,5 25 6 IA50 

MOTORITZAT 

BAMBALINA 1 
LME3 400 750 4x1,5 32 6 IA51 

MOTORITZAT 

BARRA LLUMS 2  
LME4 400 750 4x1,5 25 6 IA52 

MOTORITZAT 

BAMBALINA 2 
LME5 400 750 4x1,5 34 6 IA53 

MOTORITZAT 

BARRA LLUMS 3 
LME6 400 750 4x1,5 25 6 IA54 

MOTORITZAT 

BAMBALINA 3 
LME7 400 750 4x1,5 40 6 IA55 

MOTORITZAT 

BARRA LLUMS 4 
LME8 400 750 4x1,5 27 6 IA56 

MOTORITZAT 

BAMBALINA 4 
LME9 400 750 4x1,5 45 6 IA57 

MOTORITZAT 

BARRA LLUMS 5 
LME10 400 750 4x1,5 30 6 IA58 

MOTORITZAT 

FONDAL 
LME11 400 750 4x1,5 50 6 IA59 

CONTROL 

MOTORS 
CM 400 8250 4x1,5 5 10 IA60 

LÍNIA 

IL·LUMINACIÓ 

ESCENARI 

LIE 230 300 2x2,5+2,5 50 6 IA61 

LÍNIA 

IL·LUMINACIÓ 

BARRA 1 

LIB1 230 640 2x2,5+2,5 40 6 IA62 

LÍNIA 

IL·LUMINACIÓ 

BARRA 2 

LIB2 230 640 2x2,5+2,5 40 6 IA63 

LÍNIA 

IL·LUMINACIÓ 

BARRA 3 

LIB3 230 640 2x2,5+2,5 40 6 IA64 
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LÍNIA 

IL·LUMINACIÓ 

BARRA 4 

LIB4 230 640 2x2,5+2,5 45 6 IA65 

LÍNIA 

IL·LUMINACIÓ 

BARRA 5 

LIB5 230 640 2x2,5+2,5 50 6 IA66 

ETAPES 

POTÈNCIA RACK 

19" 

CI1 400 3200 4x1.5 5 6 IA67 

TAULA 

PROGRAMABLE 
CI2 230 50 2x2,5+2,5 5 6 IA68 

PRESES 

CORRENT 

REGULABLES 1 

PCR1 230 3450 2x10+10 30 10 IA69 

PRESES 

CORRENT 

REGULABLES 2 

PCR2 230 3450 2x10+10 35 10 IA70 

Taula 21. Subquadre 5. Il·luminació escènica 

1.13.7.7. Subquadre 6. Sala de màquines 

 El Subquadre 6 està ubicat a la Sala de Màquines de la Planta Baixa, així com s‟indica als plànols 

adjunts en el projecte. 

CIRCUIT LÍNIA 
TENSIÓ 

(V) 
POTÈNCIA 

(W) 
SECCIÓ 
(mm

2
) 

LONGITUT 
(m) 

INTERRUPTOR 
AUTOMÀTIC 

(A) 

REFERÈNCIA 
AUTOMÀTIC 

CALDERA DE 

PELLETS 
LCP 230 485 2x1.5+1.5 10 6 IA71 

ACUMULADOR LAACS 230 2400 2x1.5+1.5 11 16 IA72 

GRUP PRESSIÓ 

GENERAL DE 

AFS  

LGPG 400 13500 4x2.5 13 25 IA73 

BOMBA 

CIRCULACIÓ 

RETORN ACS 

LBACS 230 71 2x1.5+1.5 12 6 IA74 

GRUP PRESSIÓ 

XARXA BIES I 

RUIXADORS 

LGPCI 400 15000 4x1.5 10 10 IA75 

Taula 22. Subquadre 6. Sala de màquines 
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1.13.8. Línies individuals  

 El nostre projecte és un local de pública concurrència i per aquest motiu tindrem que aplicar les 

normatives adients a aquest tipus de locals a l’hora d’escollir els conductors. Per  les canalitzacions, tindrem en 

compte les zones de dutxes i vestidors, ja que les seves canalitzacions són de caràcter especial degut a la 

presència d’aigua.   

 En els següents punts trobarem tots els detalls de les línies individuals. 

1.13.8.1. Canalitzacions encastades 

 A les canalitzacions encastades, els tubs protectors podran ser rígids, corbables o flexibles i les seves 

característiques mínimes es descriuen en la següent Taula, per tubs encastats en obres de fàbrica (parets, 

sostres i cels rasos), buits de la construcció o canals protectores d'obra i en la taula 2 per tubs encastats 

embeguts en formigó.  

 

Taula 23. Característiques mínimes per a tubs en canalitzacions encastades ordinàries en obra de fàbrica (parets, sostres 
i falsos sostres), buits de la construcció i canals protectores d'obra 

 Les canalitzacions ordinàries precablejades destinades a ser encastades en ranures realitzades en obra 

de fàbrica (parets, sostres i falsos sostres) seran flexibles o corbables i les seves característiques mínimes per a 

instal·lacions ordinàries seran les indicades a la taula 24.   

 

Taula 24. Característiques mínimes per a tubs en canalitzacions encastades ordinàries embegudes en formigó i per a 

canalitzacions precablejades  



Instal·lacions d’un teatre a Sant Boi de Llobregat 

 

Pàgina 50 

1.13.8.2. Canalitzacions encastades en locals humits 

 Locals o emplaçaments humits són aquells que a les seves condicions ambientals es manifesten 

momentània o permanentment sota la forma de condensació en el sostre i parets, taques salines o floridura 

encara que no pareguin gotes, ni el sostre o parets estiguin impregnats d'aigua.  

 Es  classifiquen com a locals humits les següents zones:  

- Sala de màquines, 

- Banys i, 

- Dutxes. 

 En aquests locals o emplaçaments, les canalitzacions, quan no s'utilitzin molt baixes tensions de 

seguretat com es en el nostre cas, compliran amb les següents condicions que estan descrites a la ITC-BT-30: 

 Les canalitzacions seran estanques, utilitzant-se, per terminals, empalmaments i connexions de les 

mateixes, sistemes o dispositius que presentin el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes 

d'aigua IPX1). Aquest requisit l'hauran de complir les canalitzacions prefabricades.  

 Les caixes de connexió, interruptors, preses de corrent i, en general, tota la aparellatge utilitzada, haurà 

de presentar el grau de protecció corresponent a la caiguda vertical de gotes d'aigua, IPX1. Les seves cobertes i 

es parts accessibles dels òrgans d'accionament no seran metàl·lics.  

 Els receptors d'enllumenat estaran protegits contra la caiguda vertical d'aigua, IPX1 i no seran de 

classe 0. 

1.13.9. Cables conductors  

  El cable de les balises de senyalització, de l'equip de bombament i del grup electrogen és Afumex Firs 

1000 V (AS +) per garantir la seguretat, i tant el subministrament principal com l'alimentació a equips 

autònoms (emergències autònomes, bateria i central de detecció) presenten cables Afumex Plus (AS) o 

Afumex 1000 V (AS). En cas d'incendi i curtcircuit en aquestes canalitzacions, el servei als receptors finals 

està assegurat per l'autonomia dels elements que alimenten.  

 A continuació es mostren les característiques que tindran que tenir els conductors per cada planta i 

segons el tipo de local.  

1.13.9.1. Conductors en canalitzacions encastades 

 Els conductors aïllats  tindran una tensió assignada no inferior a 450/750 V, aniran col·locats sota tubs 

o canals protectors, preferentment encastats en especial a les zones accessibles al públic.                                                                                                                                                           

 Els cables i sistemes de conducció de cables s’han de instal·lar de manera que no es redueixin les 

característiques de l'estructura de l'edifici en la seguretat contra incendis.  

 Els cables elèctrics a utilitzar en les instal·lacions de tipus general i en la connexió interior de quadres 

elèctrics en aquest tipus de locals, seran no propagadors d'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els 

cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 o 5, o a la norma UNE 21.1002 

(segons la tensió assignada del cable), compleixen aquesta prescripció.  

 Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com "no 

propagadors de la flama" d'acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1, compleixen aquesta 

prescripció.  



Instal·lacions d’un teatre a Sant Boi de Llobregat 

 

Pàgina 51 

 Els cables elèctrics destinats a circuits de serveis de seguretat no autònoms o circuits de serveis amb 

fonts autònomes centralitzades, han de mantenir el servei durant i després de l'incendi, sent conformes a les 

especificacions de la norma UNE-EN 50.200 i tindran emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb 

característiques equivalents a la norma UNE 21.123 parts 4 o 5, apartat 3.4.6, compleixen amb la prescripció 

d'emissió de fums i opacitat reduïda. 

1.13.9.2. Cables encastats directament a la paret 

 Els conductors i cables que s'emprin a les instal·lacions seran de coure i sempre aïllats, excepte quan 

vagin muntats sobre aïlladors, tal com s'indica a la ITC-BT-20.  

 En la instrucció ITC-BT-20, apartat 2.2.1. Conductors aïllats sota tubs protectors, ens diuen que els 

cables utilitzats seran de tensió nominal no inferior a 450/750 V i els tubs complir el que especifiquem a 

l’apartat de “Canalitzacions encastades”. 

1.13.9.3. Cables en locals humits 

 Classifiquem com a locals humits les següents zones:  

- Dutxes,  

- Sala de màquines, 

- Lavabos adaptats i normals.    

 Els conductors tindran una tensió assignada de 450/750V i discorreran per l'interior de tubs encastats, i 

es muntaran segons el que especifica a l’apartat “Canalitzacions encastades en locals humits”. 

1.13.10.   Dimensionament de la secció dels  conductors 

 La caiguda de tensió en tot el sistema durant l'arrencada de motors no ha de provocar condicions que 

impedeixin l'arrencada dels mateixos, desconnexió dels contactors, parpelleig d'enllumenat, etc.  

 La secció del conductor neutre serà l'especificada en la Instrucció ITC-BT-07, apartat 1, en funció de 

la secció dels conductors de fase o polars de la instal·lació.  

 Els conductors de protecció seran del mateix tipus que els conductors actius especificats en l'apartat 

anterior, i tindran una secció mínima igual a la fixada per la Taula 2 de la ITC-BT-18, en funció de la secció 

dels conductors de fase o polars de la instal·lació. Es podran instal·lar per les mateixes canalitzacions que 

aquests o bé en forma independent, seguint-se referent a això el que assenyalin les normes particulars de 

l'empresa distribuïdora de l'energia.  

 Per a la selecció dels conductors actius del cable adequat a cada càrrega s'usarà el més desfavorable 

entre els següents criteris:  

1.13.10.1. Intensitat màxima admissible 

 Com intensitat es prendrà la pròpia de cada càrrega. Partint de les intensitats nominals així establertes, 

s’el·legirà la secció del cable que admeti aquesta intensitat d'acord a les prescripcions del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió ITC-BT-19 o les recomanacions del fabricant, adoptant els oportuns 

coeficients correctors segons les condicions de la instal·lació. Pel que fa a coeficients de sobredimensionament 

de la càrrega, s'haurien de tenir presents les Instruccions ITC-BT-44 per a receptors d'enllumenat i ITC-BT-47 

per a receptors de motor.  
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 Calcularem la intensitat de la línia que volem alimentar amb la formula que trobarem a continuació, i 

llavors anirem amb la intensitat obtinguda a la Taula de Prysmian que mostrarem a continuació, per escollir el 

conductor que suporti la nostre intensitat. 

 Monofàsic: 

 
cos

P
I

U 



 

 Trifàsic: 

 
3 cos

P
I

U 


 
 

  On:  

  I: intensitat de corrent de línia en A, 

  P: potència activa en W,  

  U: tensió fase i neutre (monofàsic) o entre fases (trifàsic) en V. 

 

Taula 25. Intensitats Màximes Admissibles en ampers a l'aire (40ºC) Prysmian 

1.13.10.2. Caiguda de tensió en servei 

 La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de manera que la caiguda de tensió entre l'origen 

de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització, sigui menor del 3 % de la tensió nominal en l'origen de la 

instal·lació, per a enllumenat, i del 5 % per als altres usos, considerant alimentats tots els receptors susceptibles 

de funcionar simultàniament. Per a la Derivació Individual la caiguda de tensió màxima admissible serà del 1,5 
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%. El valor de la caiguda de tensió podrà compensar-se entre la de la instal·lació interior i la de la Derivació 

Individual, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels valors límits especificats. 

 

Figura 5. Esquema per a un únic usuari 

 Llegenda:  

- A: Circuits d‟enllumenat, 

- F: Circuits de força,  

- V: Circuits interiors de vivendes,  

- CPM: Caixa de Protecció i Mesura i, 

- DI: Derivació Individual. 

 Per realitzar els diferents càlculs utilitzarem les fórmules següents. 

 Monofàsic:       Trifàsica: 

 
2

U
P l

S U

 
 

 
                                                                 U

P l

S U


 

 
 

  On:  

  ΔU: Caiguda de tensió màxima admissible en V, 

  P: Potència segons REBT en W, 

  l: Longitud de la línia en metres, 

  S: Secció del conductor en mm
2
, 

  : conductivitat del conductor en 
2

m

mm
. 

1.13.10.3. Intensitat màxima de curtcircuit 

 Seguint la norma UNE 20460-4-43 podem calcular el corrent màxim de curtcircuit que pot suportar un 

cable segons la fórmula següent:  

 
k S

Icc
t


  

 On:  

 Icc: Corrent de curtcircuit en ampers, 
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 k: Constant que depèn de la naturalesa del conductor (Cu) i del tipus d'aïllament termostable [XLPE], 

 S: Secció del conductor en mm2,  

 t: Durada del curtcircuit en segons (mínim 0,1 segons, màxim 5 segons). 

1.13.11. Identificació de les instal·lacions   

 Les canalitzacions elèctriques s'establiran de manera que per la convenient identificació dels seus 

circuits i elements, es pugui procedir en tot moment a reparacions, transformacions, etc.  

 Els conductors de la instal·lació han de ser fàcilment identificables, especialment pel que fa al 

conductor neutre i al conductor de protecció. Aquesta identificació es realitzarà pels colors que presentin els 

seus aïllaments. Quan existeixi conductor neutre en la instal·lació o es prevegi per a un conductor de fase el seu 

canvi posterior a conductor neutre, s'identificaran aquests pel color blau clar. Al conductor de protecció se li 

identificarà pel color verd-groc. Tots els conductors de fase, o si escau, aquells per als quals no es prevegi el 

seu canvi posterior a neutre, s'identificaran pels colors marró, negre o gris. 

1.13.12. Lluminàries instal·lades  

 Es realitzarà un estudi luminotècnic de l'edifici mitjançant el programa DIALUX en el qual tindrem en 

compte aquestes dades per tal d‟assignar de manera més encertada el tipus de lluminàries adequat a cada 

recinte segons el nivell lumínic necessitat i / o desitjat.   

 Les lluminàries utilitzades en el present projecte pertanyen a la casa comercial Philips, de les quals els 

models i el nombre de lluminàries instal·lades es mostren en les següents Taules. 

1.13.12.1. Lluminàries Escenari   

SALA UNITATS MODEL  

BUGADERIA 1 TTX 150 2xTL-D58W HFP  

TALLER 3 TTX 150 1xTL-D58W HFP  

TALLER ELECTRICITAT I 

IL·LUMINACIÓ 

3 

1 

TTX 150 1xTL-D58W HFP 

TTX 150 2xTL-D58W HFP 
 

CAMERÍ 1 3 FBS 120 2xPL-C/4P26W HF P  

CAMERÍ 2 3 FBS 120 2xPL-C/4P26W HF P  

CAMERÍ 3 4 FBS 120 2xPL-C/4P26W HF P  

CAMERÍ 4 4 FBS 120 2xPL-C/4P26W HF P  

DUTXA 1 1 FBS 120 1xPL-C/2P26W HF P  

DUTXA 2 1 FBS 120 1xPL-C/2P26W HF P  
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LAVABO 1 2 FBS 120 1xPL-C/2P26W HF P  

LAVABO 2 2 FBS 120 1xPL-C/2P26W HF P  

PASSADÍS 1 1 FBS 120 1xPL-C/2P26W HF P  

PASSADÍS 2 2 FBS 120 1xPL-C/2P26W HF P  

PASSADÍS 3 1 FBS 120 1xPL-C/2P26W HF P  

DIMMERS 1 TTX150 581 1xTL-D58W HFP  

FOSSAT ESCENARI 18 TTX150 581 1xTL-D58W HFP  

Taula 26. Lluminàries Escenari 

1.13.12.2. Lluminàries Espais per al Públic 

SALA UNITATS  MODEL 

SALA DE BUTAQUES 
20 

75 

BY461P 1xLED240S/740 WB GC 

BBC200: 220-240V (Abalisament) 

PASSADÍS PRIMERA PLANTA 
9 

28 

BBG511 1xSLED400/840 MB 

FWG263 2xPL-C/4P18W HFP 

NETEJA 1 TTX 150 1xTL-D58W HFP 

GUARDA-ROBA 9 FBS120 1xPL-C/2P26W P 

LAVABO HOMES 
2 

3 

BBG511 1xSLED400/840 MB 

FBH026 2xPL-C/4P18W HF 

LAVABO DONES 
5 

3 

BBG511 1xSLED400/840 MB 

FBH026 2xPL-C/4P18W HF 

OFICINA 1 8 FBS120 1xPL-C/2P26W P 

OFICINA 2 6 FBS120 2xPL-C/4P18W HF L 

OFICINA 3 8 FBS120 1xPL-C/2P26W P 

PASSADÍS PLANTA BAIXA 

6 

4 

32 

BBG511 1xSLED400/840 WB 

FBH026 2xPL-C/4P26W HF 

FWG263 2xPL-C/4P18W HFP 
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TAQUILLES EMPLEATS 4 TTX150 581 1xTL-D58W HFP 

Taula 27. Lluminàries Espais per al Públic 

1.13.12.3. Sala de Màquines i Magatzem 

 

  

 

 

 Taula 28. Lluminàries Sala de Màquines i Magatzem 

 En les següents figures es poden visualitzar els diferents models de lluminàries escollides i les seves 

característiques principals.  

 

SALA UNITATS MODEL 

SALA DE MÀQUINES 4 TTX150 581 2xTL-D58W HFP + GTX150 L 

MAGATZEM 15 TTX150 581 2xTL-D58W HFP + GTX150 L 
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Figura 6. Característiques Lluminàries Philips 

1.13.13. Il·luminació escènica 

1.13.13.1. Projectors 

 S‟han instal·lat les lluminàries juntament amb la regulació i el control de les mateixes, per a la 

il·luminació dels espectacles que es realitzin en el teatre. Les lluminàries estaran instal·lades a les barres 

motoritzades de l‟escenari i es controlaran des dels Dimmers.   

 

Figura 7. Barra motoritzada amb projectors 
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 Les lluminàries poden adaptar-se a les necessitats de les diferents funcions i espectacles.Les barres de 

llums o trust, són d‟alumini i mesuren  10 metres. En cadascuna d‟elles s‟acoblen 12 projectors, les 

característiques dels quals es troben a l‟Annex “Il·luminació Espectacular”. Els projectors són: 

- 8 Focus STRONG STR LED HELIOS WASH-RGB de 21 W, 

- 2 Caps mòbils STRONG  MOVING LED 36/1 de 550 W i, 

- 2 Focus STRONG  STR LED 48/3 WP de 200W. 

   

Figura 8. Projectors LED HELIOS, MOVING LED, LED48/3. 

 Als extrems de la Sala de Butaques, s‟ubicaran 2 projectors OX-19 SPOT. Aquesta lluminària serà 

l‟encarregada d‟il·luminar l‟escenari des de 2 punts frontals allunyats. Les característiques es troben a l‟Annex 

“Il·luminació Espectacular”: 

 

Figura 9. Projector OX-19 SPOT. 

1.13.13.2. Control d’il·luminació 

 Per al control de la il·luminació, s‟utilitzarà una Taula Programable Nocturne Stage Control de 

STRONG. Aquesta disposa de 1024 canals i la possibilitat de controlar manualment fins a 48 caps mòbils 

alhora. Les característiques es troben a l‟Annex “Il·luminació Espectacular”: 

 

Figura 9. Taula Programable Nocturne Stage Control de STRONG. 
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1.13.13.3. Etapa de Potència  

 Per enllaçar els projectors amb la taula de control, necessitarem una Etapa de Potència de 12 canals de 

3kW. En aquesta etapa es connectaran les lluminàries escèniques, les qual quedaran protegides i alimentades 

per la mateixa. En cada etapa es podran connectar un màxim de 12 canals, per tant, necessitarem 5 etapes per 

poder alimentar cadascuna de les barres d‟il·luminació que hi ha instal·lades. Les característiques es troben a 

l‟Annex “Il·luminació Espectacular”: 

 

Figura 10. Etapa de Potència de 12 canals de 3kW. 

1.13.14. Motoritzat de l’escenari 

 En l‟escenari trobarem els següent motors: 

- Motor de carril per al teló, 

- Motor d‟enrotllament tubular per a barres d‟il·luminació, bambalines i fondal. 

1.13.14.1. Motor de carril per al teló 

 Aquest motor té la funció d‟obrir i tancar el teló mitjançant un carril del qual es subjecta el teixit del 

teló. Es controla des dels Dimmers, i es pot regular la velocitat de gir des del mateix control.  

Les característiques de motor es trobaran a l‟Annex “Il·luminació Espectacular”.  

 

 

Figura 11. Motor de carril del teló. 
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1.13.14.2. Motor d’enrotllament tubular  

 Aquest motor s‟ubica a l‟extrem de les barres d‟il·luminació, de les bambalines i del fondal de 

l‟escenari. És l‟eina encarregada de pujar o baixar els elements subjectats les barres anomenades, segons les 

necessitats de l‟escenografia. El pes màxim que suporten és de 750 kg. El nombre de motors instal·lats en 

l‟escenari serà: 

- 1 motor pel fondal, 

- 5 motors barres d‟il·luminació i, 

- 5 motors bambalines. 

Les característiques de motor es trobaran a l‟Annex “Il·luminació Espectacular”.  

   

Figura 12. Motors d’enrotllament tubular. 

1.13.14.3. Control de motors 

 Per al control dels motors s‟utilitza un Motor Digi Rack 6-1 CV, on s‟inclou les proteccions per als 

motors, tant el senyal com la maniobra. Aquest element integra el control de 6 motors de com a màxim 2 CV 

cadascun, per la qual necessitarem 2 Racks. . Les característiques es troben a l‟Annex “Il·luminació 

Espectacular”: 

 Cada motor disposa de la seva protecció individualitzada mitjançant un guardamotors.  

 

Figura 13. Motor Digi Rack 6-1 CV. 
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1.13.15. Ascensor   

 Per al càlcul de les característiques de l‟ascensor utilitzarem la guia tècnica del REBT ITC-BT-10 en la 

qual especifica les característiques d'aquest.  

 L‟elevador elegit és model Altus Supra de THYSSENKRUPP ELEVADORES amb una capacitat de 6 

persones i una càrrega màxima de 450 Kg. La característica més destacable per la qual ha sigut l‟ascensor 

escollit, és que no necessita sala de màquines especifica per a la seva instal·lació. A més, respon als paràmetres 

necessaris per ser un ascensor practicable per a minusvàlids.  L‟elevador citat compleix la següent normativa: 

• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques (DOGC núm. 1526, de 04/12/1991), 

• Decret 135/1995, de 24 de març, de desenvolupament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

aprovació del Codi d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/04/1995), 

• RD 314/2006, de 17 de març, Codi Tècnic de l'Edificació (BOE de 28 de març de 2006).    

• Normativa discapacitats EN 81-70. 

 La velocitat és de 1m/s i consumeix una potència de 7.918 W. 

 A l’annex de l‟”Ascensor” es podran observar totes les seves característiques. 

1.14. Instal·lació de connexió a terra 

1.14.1. Descripció 

 La posada a terra s'estableix a fi de limitar la tensió, que pel que fa a terra poden presentar, en 

qualsevol moment, les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar el risc que suposa 

una avaria en el material emprat.  

 La denominació de posada a terra comprèn tota unió metàl·lica directa sense fusible ni protecció de 

secció suficient, entre determinats elements o part d'una instal·lació i un elèctrode, o grup d'elèctrodes, 

sepultats a la terra, per tal d'aconseguir que en el conjunt de les instal·lacions, edificis i superfície pròxima al 

terreny no existeixin diferències de potencial perilloses.   

 L'elèctrode artificial que s'utilitzarà per a constituir la presa de terra serà una placa soterrada, podent 

emprar  també piquetes, conductors soterrats horitzontalment i elèctrodes de grafit. La xarxa de terra complirà 

amb la ITC-BT-18 i amb la NTE 1973 IEP.   

 Les seccions mínimes de les principals línies de terra i les seves derivacions estaran dimensionades de 

manera que el màxim corrent de fallada no pugui provocar problemes ni en els cables ni en les connexions.  

Les connexions dels cables amb les parts mecàniques, es realitzaran assegurant les superfícies de contacte 

mitjançant cargols, elements de compressió, acabaments o soldadura d'alt punt de fusió. Està prohibit intercalar 

al circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la seva continuïtat. Totes les masses i 

canalitzacions metàl·liques estaran connectades al circuit de protecció de terra.  

 Es realitzarà una instal·lació de presa de terra a base de piques de coure i el règim de neutre serà del 

tipus TT, ja que és la utilitzada generalment en la xarxa de distribució pública Espanyola a baixa tensió. 
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Figura 14. Esquema configuració com a un règim de neutre TT 

 En cas d'un defecte a la massa circula un corrent a través del terreny fins al punt neutre del 

transformador, provocant una diferència de corrent entre els conductors de fase i neutre, que en ser detectat per 

l'interruptor diferencial provoca la desconnexió automàtica de l'alimentació.  

 Principals característiques del règim de neutre TT:  

- Tècnica d'explotació: Desconnexió al primer defecte.  

- Tècnica de protecció: Interconnexió i posada a terra de les masses metàl·liques. Desconnexió per 

interruptors diferencials. 

1.14.2. Càlculs de la posada a terra 

 El càlcul de la posada a terra es realitzarà d'acord amb els valors que estableix la instrucció ITC-BT-

18. La tensió màxima de contacte permesa és de 50 V i es tenen en compte els interruptors diferencials de 

sensibilitat igual a 0,03A, per la qual la resistència de terra ha de tenir un valor mínim. 

 La resistència del terreny s‟ha determinat mitjançant un estudi previ, del qual hem extret que el teatre 

està situat sobre un terreny de terres argiloses. Aquest terra té una resistivitat de 500 Ω·m, tal i com indica la 

següent Taula. 

 

Taula 29. Resistivitat segons naturalesa del terreny. 
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Per a realitzar els càlculs tenim les següents dades: 

- Longitud de les piques: 2 m (verticals), 

- Enterrades: 0,5 m; 

- Tipus de local: sec     

 
50

tR
l

  

 Càlcul de la resistència a terra (Ω): 

 
50 50

1.666,67
0.03

tR
l

     

 Per tant: 

 
PR

L


  

  Essent: 

  : Resistivitat del terreny (Ω·m]), 

  L: Longitud de les piques (m). 
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 Finalment obtenim el nombre de piques: 

 P

t

R
n K

R
   

  Essent: 

  n: Nombre piques, 

  Rt: Resistència total de les piques, que ha de ser igual a 37Ω ja què no disposem de para-

  llamps. 

 
250

0,5 3,378
37

n piques    

 Concloem, que hem d‟instal·lar 4 piques distribuïdes uniformement pel perímetre de l‟edifici, per a que 

tota la superfície del mateix quedi protegida. 
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1.15. Proteccions 

1.15.1. Quadres elèctrics 

 Tots els quadres elèctrics seran nous i es lliuraran en obra sense cap defecte.  

 Estaran dissenyats seguint els requisits d'aquestes especificacions i es construiran d'acord amb el 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i amb les recomanacions de la Comissió Electrotècnica 

Internacional (CEI).  

 Cada circuit en sortida de quadre estarà protegit contra les sobrecàrregues i curtcircuits. La protecció 

contra corrents de defecte cap a terra es farà per circuit o grup de circuits segons s'indica en el projecte, 

mitjançant la utilització d'interruptors diferencials de sensibilitat adequada, segons ITC-BT-24.  

 Els quadres seran adequats per a treball en servei continu. Les variacions màximes admeses de tensió i 

freqüència seran del + 5 % sobre el valor nominal. 

 Els quadres seran dissenyats per a servei interior, completament estancs a la pols i la humitat, 

assemblats i cablejats totalment en fàbrica, i estaran constituïts per una estructura metàl·lica de perfils laminats 

en fred, adequats per al muntatge sobre el sòl, i panells de tancament de xapa d'acer de fort espessor, o de 

qualsevol altre material que sigui mecànicament resistent i no inflamable.  

  Alternativament, la cabina dels quadres podrà estar constituïda per mòduls de material plàstic, amb la 

part frontal transparent.  

  Les portes estaran proveïdes amb una junta d’estanqueïtat de neoprè o material similar, per evitar 

l'entrada de pols.  

 Tots els cables s’instal·laran dintre de canaleta proveïda de tapa desmuntable.  

 Els cables de força aniran en canaletes diferents en tot el seu recorregut de les canaletes per als cables 

de comandament i control.  

 Els aparells es muntaran deixant entre ells i les parts adjacents d'altres elements, una distància mínima 

igual a la recomanada pel fabricant dels aparells, en qualsevol cas mai inferior a la quarta part de la dimensió 

de l'aparell en la direcció considerada.  

  La profunditat dels quadres serà de 500 mm i la seva altura i amplària la necessària per a la col·locació 

dels components i igual a un múltiple sencer del mòdul del fabricant. Els quadres estaran dissenyats per a 

poder ser ampliats per ambdós extrems.  

 Els aparells indicadors (llums, amperímetres, voltímetres, etc), dispositius de comandament (polsadors, 

interruptors, commutadors, etc), panells sinòptics, etc, es muntaran sobre la part frontal dels quadres.  

 Tots els components interiors, aparells i cables, seran accessibles des de l'exterior pel frontal.  

  El cablejat interior dels quadres es durà fins a una regleta de borns situada al costat de les entrades dels 

cables des de l'exterior.  

 Les parts metàl·liques de l'embolcall dels quadres es protegiran contra la corrosió per mitjà d'una 

imprimació a base de dues mans de pintura anticorrosiva i una pintura d'acabat de color que s'especifiqui en els 

Mesuraments o, en el seu defecte, per la Direcció Tècnica durant el transcurs de la instal·lació.   

 La construcció i disseny dels quadres haurien de proporcionar seguretat al personal i garantir un 

perfecte funcionament sota totes les condicions de servei, i en particular:  
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- Els compartiments que hagin de ser accessibles per a accionament o manteniment estant el quadre en 

servei, no tindran peces en tensió al descobert.  

- El quadre i tots els seus components seran capaços de suportar els corrents de curtcircuit (kA) segons 

especificacions ressenyades en plànols i mesuraments.  

1.15.2. Interruptors automàtics  

 En l'origen de la instal·lació i el més prop possible del punt d'alimentació a la mateixa, es col·locarà el 

quadre general de comandament i protecció, en el qual es disposarà un interruptor general de tall omnipolar, 

així com dispositius de protecció contra sobreintensitats de cadascun dels circuits que parteixen d'aquest 

quadre.  

 La protecció contra sobreintensitats per a tots els conductors (fases i neutre) de cada circuit es farà amb 

interruptors magnetotèrmics o automàtics de tall omnipolar, amb corba tèrmica de tall per a la protecció de 

sobrecàrregues i sistema de tall electromagnètic per a la protecció de curtcircuits.  

 En general, els dispositius destinats a la protecció dels circuits s’instal·laran en l'origen d'aquests, així 

com en els punts en que la intensitat admissible disminueixi per canvis deguts a secció, condicions de 

instal·lació, sistema d'execució o tipus de conductors utilitzats. No obstant això, no s'exigeix instal·lar 

dispositius de protecció en l'origen d'un circuit en que es presenti una disminució de la intensitat admissible en 

el mateix, quan la seva protecció quedi assegurada per un altre dispositiu instal·lat anteriorment.  

 Els interruptors seran de ruptura a l'aire i de tir lliure i tindran un indicador de posició. L'accionament 

serà directe per pols amb mecanismes de tancament per energia acumulada. L'accionament serà manual o 

manual i elèctric, segons s'indiqui en l'esquema o sigui necessari per necessitats d'automatisme. Portaran 

inscrites la intensitat i tensió nominals de funcionament, així com el signe indicador de la seva desconnexió. 

 L'interruptor d'entrada al quadre, de tall omnipolar, serà selectiu amb els interruptors situats aigües 

abaix, després d'ell.  

 Els dispositius de protecció dels interruptors seran relés d'acció directa. 

1.15.3. Guardamotors 

 Els contactors guardamotors seran adequats per a l'arrencada directa de motors, amb corrent 

d'arrencada màxima del 600 % de la nominal i corrent de desconnexió igual a la nominal.  

 La longevitat de l'aparell, sense haver de canviar peces de contacte i sense manteniment, en condicions 

de servei normals (connecta estant el motor parat i desconnecta durant la marxa normal) serà d'almenys 

500.000 maniobres.  

 La protecció contra sobrecàrregues es farà per mitjà de relés tèrmics per a les tres fases, amb 

rearmament manual accionable des de l'interior del quadre.  

 En cas d'arrencada dura, de llarga durada, s’instal·laran relés tèrmics de característica alentida. En cap 

cas es permetrà curtcircuitar el relé durant l'arrencada.  

 La verificació del relé tèrmic, previ ajustament a la intensitat nominal del motor, es farà fent girar el 

motor a plena càrrega en monofàsic; la desconnexió haurà de tenir lloc al cap d'alguns minuts.  

 Cada contactor portarà dos contactes normalment tancats i dos normalment oberts per enclavaments 

amb altres aparells. 
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1.15.3.1. Fusibles 

 Els fusibles seran d'alta capacitat de ruptura, limitadors de corrent i d'acció lenta quan vagin instal·lats 

en circuits de protecció de motors.  

 Els fusibles de protecció de circuits de control o de consumidors òhmics seran d'alta capacitat de 

ruptura i d'acció ràpida.  

 Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i estaran construïts de tal manera que no es pugui 

projectar metall al fondre’s. Duran inscrites la intensitat i tensió nominals de treball.  

 No seran elements admissibles en els quals la reposició del fusible pugui suposar un perill d’accident. 

Estarà muntat sobre una empunyadura que pugui ser retirada fàcilment de la base.  

1.15.4. Interruptors diferencials (ICT-BT-24) 

 L’interruptor diferencial és el dispositiu encarregat de detectar qualsevol corrent derivat a terra en un 

fallida d’aïllament i provocar la immediata desconnexió del circuit per evitar un possible accident elèctric.  

 Des de el punt de vista de la protecció personal, els accidents elèctrics relacionats amb l’electrocució es 

poden classificar en dos grups funcionals, que es denominen:  

- Contactes elèctrics directes i, 

- Contactes elèctrics indirectes.    

1.15.4.1. Protecció contra contactes directes  

 Els contactes elèctrics directes són els que es produeixen quan una persona toca una o varies parts 

actives d’una instal·lació elèctrica. Una parta activa en una instal·lació elèctrica és aquell material que en 

condicions normals de funcionament està recorregut per el corrent elèctric i que presenta o pot presentar una 

diferència de potencial respecte una altre part activa o amb relació a terra. Exemples de parts actives d’una 

instal·lació elèctrica són: un conductor pelat, un born de connexió nu, un embarrat, entre d’altres. 

 La protecció contra contactes directes s’assegurarà adoptant les següents mesures:  

1.15.4.1.1.  Protecció per aïllament de les parts actives  

 Les parts actives hauran d'estar recobertes d'un aïllament que no pugui ser eliminat més que destruint-

lo.  

1.15.4.1.2. Protecció per mitjà de barreres i embolcalls  

  Les parts actives han d'estar situades en l'interior dels embolcalls o darrere de barreres que posseeixin, 

com a mínim, el grau de protecció IP XXB, segons UNE 20.324. Si es necessiten obertures majors per a la 

reparació de peces o per al bon funcionament dels equips, s’adoptaran precaucions apropiades per a impedir 

que les persones o animals domèstics toquin les parts actives i es garantirà que les persones siguin conscients 

del fet que les parts actives no han de ser tocades voluntàriament.  

 Les superfícies superiors de les barreres o embolcalls horitzontals que són fàcilment accessibles, han 

de respondre com a mínim al grau de protecció IP4X o IP XXD.  
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 Les barreres o embolcalls han de fixar-se de manera segura i ésser d'una robustesa i durabilitat 

suficients per a mantenir els graus de protecció exigits, amb una separació suficient de les parts actives en les 

condicions normals de servei, tenint en compte les influències externes.  

 Quan sigui necessari suprimir les barreres, obrir els embolcalls o treure’n parts, no s’ha de permetre 

més que:  

- Amb l’ajuda d'una clau o d'una eina;  

- Després de treure la tensió de les parts actives protegides per aquestes barreres o aquests embolcalls, 

no podent ser restablerta la tensió fins després de tornar a col·locar les barreres o els embolcalls;  

- Si hi ha interposada una segona barrera que posseeix com a mínim el grau de protecció IP2X o 

IPXXB, que no pugui ser extreta més que amb l’ajuda d'una clau o d'una eina i que impedeixi tot 

contacte amb les parts actives.  

1.15.4.1.3. Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial-residual 

 Aquesta mesura de protecció està destinada solament a complementar altres mesures de protecció 

contra els contactes directes.  

 L’ocupació de dispositius de corrent diferencial-residual, amb un valor de corrent diferencial de 

funcionament assignat sigui inferior o igual a 30 mA, es reconeix com mesura de protecció complementària en 

cas de fallada d’altra mesura de protecció contra els contactes directes o en cas d’imprudència dels usuaris. 

1.15.4.2. Protecció contra contactes indirectes 

 La protecció contra contactes indirectes s’aconseguirà mitjançant "tall automàtic de l’alimentació". 

Aquesta mesura consisteix a impedir, després de l’aparició d'una fallada, que una tensió de contacte de valor 

suficient es mantingui durant un temps tal que pugui donar com resultat un risc. La tensió límit convencional 

és de 50 V, valor eficaç en corrent altern i en condicions normals (locals secs), i de 24 V en locals humits. 

Totes les masses dels equips elèctrics protegits per un mateix dispositiu de protecció, han de ser 

interconnectades i unides per un conductor de protecció a una mateixa presa de terra. El punt neutre de cada 

generador o transformador ha de posar-se a terra.  

 Es complirà la següent condició:  

 a aR I U    

     Essent: 

• Ra: Suma de les resistències de la presa de terra i dels conductors de protecció de masses, 

• Ia: Corrent que assegura el funcionament automàtic del dispositiu de protecció. Quan el 

dispositiu de protecció és un dispositiu de corrent diferencial-residual és el corrent diferencial-

residual assignat i,  

• U: Tensió de contacte límit convencional (50 o 24V). 

1.15.4.3. Premsaestopes i etiquetes 

 Els quadres aniran completament cablejats fins a les regletes d'entrada i sortida.  

 Es proveiran premsaestopes per a totes les entrades i sortides dels cables del quadre; els premsaestopes 

seran de doble tancament per a cables armats i de tancament senzill per a cables sense armar.  
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 Tots els aparells i borns aniran degudament identificats en l'interior del quadre mitjançant nombres que 

corresponguin a la designació de l'esquema. Les etiquetes seran marcades de forma indeleble i fàcilment 

llegible.  

  En la part frontal del quadre es disposaran etiquetes d’identificació dels circuits, constituïdes per 

plaques de xapa d'alumini fermament fixades als panells frontals, impreses al forn, amb fons negre mat i rètols 

i zones d’estampació en alumini polit. El fabricant podrà adoptar qualsevol solució per al material de les 

etiquetes, el seu suport i la impressió, amb la condició de que sigui duradora i fàcilment llegible.  

 En qualsevol cas, les etiquetes estaran marcades amb lletres negres de 10 mm d’altura sobre fons blanc. 

1.16. Receptors d’enllumenat 

 Les lluminàries seran conformes als requisits establerts en les normes de la sèrie  UNE-EN 60598. 

 La massa de les lluminàries suspeses excepcionalment de cables flexibles no han d’excedir de 5 kg. Els 

conductors, que han de ser capaços de suportar aquest pes, no han de presentar entroncaments intermedis i 

l’esforç haurà de realitzar-se sobre un element distint del born de connexió.  

 Les parts metàl·liques accessibles de les lluminàries que no siguin de Classe II o Classe III, hauran de 

tenir un element de connexió per a la seva posada a terra, que anirà connectat de manera fiable i permanent al 

conductor de protecció del circuit.  

 L’ús de llums de gasos amb descàrregues a alta tensió (neó, etc), es permetrà quan la seva ubicació 

estigui fora del volum d’accessibilitat o quan s’instal·lin barreres o embolcalls separadors.  

 En instal·lacions d’il·luminació amb llums de descàrrega realitzades en locals en els quals funcionin 

màquines amb moviment alternatiu o rotatori ràpid, s'hauran de prendre les mesures necessàries per a evitar la 

possibilitat d’accidents causats per il·lusió òptica originada per l’efecte estroboscòpic.  

 Els circuits d'alimentació estaran previstos per a transportar la càrrega deguda als propis receptors, als 

seus elements associats i als seus corrents harmònics i d'arrencada. Per a receptors amb llums de descàrrega, la 

càrrega mínima prevista en voltamperes serà de 1,8 vegades la potència en watts dels llums. En el cas de 

distribucions monofàsiques, el conductor neutre tindrà la mateixa secció que els de fase. Serà acceptable un 

coeficient diferent per al càlcul de la secció dels conductors, sempre que el factor de potència de cada receptor 

sigui major o igual a 0,9 i si es coneix la càrrega que suposa cadascun dels elements associats als llums i els 

corrents d'arrencada, que tant aquestes com aquells puguin produir. En aquest cas, el coeficient serà el qual 

resulti.  

 En el cas de receptors amb llums de descàrrega serà obligatòria la compensació del factor de potència 

fins a un valor mínim de 0,9.  

 En instal·lacions amb llums de molt baixa tensió (p.e. 12 V) ha de preveure's la utilització de 

transformadors adequats, per a assegurar una adequada protecció tèrmica, contra curtcircuits i sobrecàrregues i 

contra els xocs elèctrics.  

 Per als rètols lluminosos i per a instal·lacions que els alimenten amb tensions assignades de sortida en 

buit compreses entre 1 i 10 kV s’aplicarà el disposat en la norma UNE-EN 50.107.  
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1.17. Receptors a motors 

 Els motors han d’instal·lar-se de manera que l’aproximació a les seves parts en moviment no pugui ser 

causa d’accident. Els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment combustibles i es situaran de 

manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes.  

 Els conductors de connexió que alimenten a un sol motor han d'estar dimensionats per a una intensitat 

del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor.  

 Els conductors de connexió que alimenten a diversos motors, han d'estar dimensionats per a una 

intensitat no inferior a la suma del 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor de major potència, més la 

intensitat a plena càrrega de tots els altres.  

 Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases, 

devent ser de tal naturalesa que cobreixi, en els motors trifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les seves 

fases. En el cas de motors amb arrencador estrella-triangle, s’assegurarà la protecció, tant per a la connexió en 

estrella com en triangle.  

 Els motors han d'estar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de 

l’alimentació, quan l'arrencada espontània del motor, com a conseqüència del restabliment de la tensió, pugui 

provocar accidents, o perjudicar el motor, d'acord amb la norma UNE 20.460-4-45.  

 Els motors han de tenir limitada la intensitat absorbida en l'arrencada, quan es poguessin produir 

efectes que perjudiquessin a la instal·lació o ocasionessin pertorbacions inacceptables al funcionament d'altres 

receptors o instal·lacions.   

 En general, els motors de potència superior a 0,75 kilowatts han d'estar proveïts de reòstats d'arrencada 

o dispositius equivalents que no permetin que la relació de corrent entre el període d'arrencada i el de marxa 

normal que correspongui a la seva plena càrrega, segons les característiques del motor indicades en la seva 

placa, sigui superior a l'assenyalada en el quadre següent:  

- De 0,75 KW a 1,5 KW: 4,5  

- De 1,50 KW a 5 KW: 3,0  

- De 5 KW a 15 KW: 2  

- Més de 15 KW: 1,5  

 Tots els motors de potència superior a 5 kW tindran sis borns de connexió, amb tensió de la xarxa 

corresponent a la connexió en triangle del bobinatge (motor de 230/400 V per a xarxes de 230 V entre fases i 

de 400/693 V per a xarxes de 400 V entre fases), de tal manera que serà sempre possible efectuar una 

arrencada en estrella-triangle del motor.  

 Els motors haurien de complir, tant en dimensions i formes constructives, com en l’assignació de 

potència a les diverses grandàries de carcassa, amb les recomanacions europees IEC i les normes UNE, DIN i 

VDE. Les normes UNE específiques per a motors són la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 

20.122 i 20.324.  

 Per a la instal·lació en el terra s'usarà normalment la forma constructiva B-3, amb dos plats de suport, 

un extrem d’eix lliure i carcassa amb potes. Per a muntatge vertical, els motors portaran coixinets previstos per 

a suportar el pes del rotor i de la corriola.  

 La classe de protecció es determina en les normes UNE 20.324 i DIN 40.050.  
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 Tots els motors hauran de tenir la classe de protecció IP 44 (protecció contra contactes accidentals amb 

eina i contra la penetració de cossos sòlids amb diàmetre major d’ 1 mm, protecció contra esquitxades d'aigua 

provinent de qualsevol direcció), excepte per a instal·lació a la intempèrie o en ambient humit o polsegós i 

dintre d’unitats de tractament d'aire, on es faran servir motors amb classe de protecció IP 54 (protecció total 

contra contactes involuntaris de qualsevol classe, protecció contra dipòsits de pols, protecció contra 

esquitxades d'aigua provinent de qualsevol direcció).  

 Els motors amb proteccions IP 44 i IP 54 són completament tancats i amb refrigeració de superfície.  

 Tots els motors haurien de tenir, almenys, la classe d’aïllament B, que admet un increment màxim de 

temperatura de 80 °C sobre la temperatura ambient de referència de 40 °C, amb un límit màxim de temperatura 

del debanament de 130 °C.  

 El diàmetre i longitud de l’eix, les dimensions de les xavetes i l’altura de l’eix sobre la base estaran 

d'acord a les recomanacions IEC.  

 La qualitat dels materials amb els quals estan fabricats els motors seran les que sindiquen a 

continuació:  

- Carcassa: De ferro colat d'alta qualitat, amb potes solidàries i amb aletes de refrigeració. 

- Estator: Paquet de xapa magnètica i bobinatge de coure electrolític, muntats en estret contacte amb la 

carcassa per a disminuir la resistència tèrmica al pas de la calor cap a l'exterior de la mateixa. La 

impregnació del bobinatge per l’aïllament elèctric s’obtindrà evitant la formació de bombolles i haurà 

de resistir les sol·licitacions tèrmiques i dinàmiques a les quals ve sotmès.  

- Rotor: Format per un paquet ranurat de xapa magnètica, on s’allotjarà el debanatge secundari en forma 

de gàbia d’aliatge d'alumini, simple o doble.  

- Eix: D'acer dur.  

- Ventilador: Interior (per a les classes IP 44 i IP 54), d'alumini fos, solidari amb el rotor, o de plàstic 

injectat.  

- Rodaments: D‟esfera, de tipus adequat a les revolucions del rotor i capaces de suportar lleugeres 

embranzides axials en els motors d’eix horitzontal (se seguiran les instruccions del fabricant en quant 

a marca, tipus i quantitat de greix necessari per a la lubricació i la seva durada).  

- Caixes de borns i tapa: de ferro colat amb entrada de cables a través d’orificis roscats amb 

premsaestopes.  

 Per a la correcta selecció d'un motor, que sigui per a servei continu, haurien de considerar-se tots i 

cadascun dels següents factors:  

• Potència màxima absorbida per la màquina accionada, incloses les pèrdues per transmissió.  

• Velocitat de rotació de la màquina accionada.  

• Característiques de l’escomesa elèctrica (nombre de fases, tensió i freqüència).  

• Classe de protecció (IP 44 o IP 54).  

• Classe d’aïllament (B o F).  

• Forma constructiva.  

• Temperatura màxima del fluid refrigerant (aire ambient) i cota sobre el nivell del mar del lloc 

d’emplaçament.  
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• Moment d’inèrcia de la màquina accionada i de la transmissió referit a la velocitat de rotació del motor.  

• Corba del parell resistent en funció de la velocitat.  

 Els motors podran admetre desviacions de la tensió nominal d'alimentació compreses entre el 5 % en 

més o menys. Si s’han de preveure desviacions cap a la baixa superiors a l’esmentat valor, la potència del 

motor haurà de "deratarse" de forma proporcional, tenint en compte que, a més, disminuirà també el parell 

d'arrencada proporcional al quadrat de la tensió.  

 Abans de connectar un motor a la xarxa d'alimentació, haurà de comprovar-se que la resistència 

d’aïllament del bobinatge estatòric sigui superior a 1,5 megaohms.  

 En cas que sigui inferior, el motor serà rebutjat per la DO i haurà de ser assecat en un taller 

especialitzat, seguint les instruccions del fabricant, o substituït per un altre.  

 El nombre de pols del motor es triarà d'acord a la velocitat de rotació de la màquina accionada.  

 En cas d’acoblament d’equips (com ventiladors) per mitjà de corrioles i corretges trapezoïdals, el 

nombre de pols del motor s’escollirà de manera que la relació entre velocitats de rotació del motor i del 

ventilador sigui inferior a 2,5.  

 Tots els motors tindran una placa de característiques, situada en lloc visible i escrita de forma 

indeleble, en la qual apareixeran, almenys, les següents dades:  

- Potència de motor.  

- Velocitat de rotació.  

- Intensitat de corrent a la(es) tensió(ns) de funcionament.  

- Intensitat d'arrencada.  

- Tensió(ns) de funcionament.  

- Nom del fabricant i model. 

1.18. Instal·lacions en locals publica concurrència 

1.18.1. Alimentació dels serveis de seguretat 

 En aquest apartat es defineixen les característiques de l'alimentació dels serveis de seguretat, com 

enllumenats d'emergència, sistemes contra incendis, ascensors o altres serveis urgents indispensables que estan 

fixats cap a les reglamentacions específiques de les diferents autoritats competents en matèria de seguretat.  

 L'alimentació per als serveis de seguretat, en funció del que estableixin les reglamentacions 

específiques, pot ser automàtica o no automàtica.  

 Per al nostre projecte s'ha escollit una alimentació automàtica, vol dir que per a la posada en servei de 

l'alimentació no depèn de la intervenció d'un operador.  

 Una alimentació automàtica es classifica, segons la durada de commutació, en les següents categories:  

- Sense tall: Alimentació automàtica que pot estar assegurada de forma contínua en les condicions 

especificades durant el període de transició, cap a exemple, pel que fa a les variacions de tensió i 

freqüència.  

- Amb tall molt breu: Alimentació automàtica disponible en 0,15 segons com a màxim.  
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- Amb tall breu: Alimentació automàtica disponible en 0,5 segons com a màxim.  

- Amb tall mitjà: Alimentació automàtica disponible en 15 segons com a màxim.  

- Amb tall llarg: Alimentació automàtica disponible en més de 15 segons.  

  Per al nostre projecte hem escollit una de tall breu.  

1.18.2. Generalitats i fonts d’alimentació 

 Per als serveis de seguretat la font d'energia ha de ser triada de manera que l'alimentació estigui 

assegurada durant un temps apropiat.  

 Perquè els serveis de seguretat funcionin en cas d'incendi, els equips i materials utilitzats han de 

presentar, cap a construcció o cap a instal·lació, una resistència al foc de durada apropiada.  

 Es triaran preferentment mesures de protecció contra els contactes indirectes sense tall automàtic al 

primer defecte. En l'esquema IT s'ha de preveure un controlador permanent d'aïllament que al primer defecte 

emeti un senyal acústic o visual.  

 Els equips i materials han de disposar de manera que es faciliti la seva verificació periòdica, assaigs i 

manteniment.  

  Es poden utilitzar les següents fonts d'alimentació:  

- Bateries d'acumuladors. Generalment les bateries d'arrencada dels vehicles no satisfan les 

prescripcions d'alimentació per als serveis de seguretat. 

- Generadors independents.  

- Derivacions separades de la xarxa de distribució, efectivament independents de l'alimentació normal  

 Les fonts per a serveis per a serveis complementaris o de seguretat han d'estar instal·lats en lloc fix i de 

manera que no puguin ser afectades cap a la decisió de la font normal. A més, amb excepció dels equips 

autònoms, han de complir les següents condicions:  

• S‟instal·laran en emplaçament apropiat, accessible solament a les persones qualificades o expertes.  

• L'emplaçament estarà convenientment ventilat, de manera que els gasos i els fums que produeixin no 

puguin propagar-se en els locals accessibles a les persones.  

• No s'admeten derivacions separades, independents i alimentades per una xarxa de distribució pública, 

llevat que s'assegura que les dues derivacions no puguin fallar simultàniament.  

• Quan hi hagi una sola font per als serveis de seguretat, aquesta no ha de ser utilitzada per a altres usos. 

No obstant això, quan es disposa de diverses fonts, poden utilitzar-se igualment com fonts de 

reemplaçament, amb la condició, que en cas de fallada d'una d'elles, la potència encara disponible 

sigui suficient per garantir la posada en funcionament de tots els serveis de seguretat, i serà necessari 

generalment, el tall automàtic dels equips no concernents a la seguretat. 

1.18.3. Fonts d’energia pròpies 

 Font pròpia d'energia és la que està constituïda cap a bateries d'acumuladors, aparells autònoms o 

grups electrògens.  
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 La posada en funcionament se realitzarà al produir-se la falta de tensió en els circuits alimentats pels 

diferents subministraments procedents de l'Empresa o Empreses distribuïdores d'energia elèctrica, o quan 

aquella tensió descendeixi cap a sota del 70% del seu valor nominal.  

 La capacitat mínima d'una font pròpia d'energia serà, com a norma general, la precisa per a proveir a 

l'enllumenat de seguretat en les condicions assenyalades en l'apartat “Enllumenat de seguretat” d’aquest 

projecte. 

1.18.4. Subministraments complementaris o de seguretat  

 Tots els locals de pública concurrència hauran de disposar d'enllumenat d'emergència. 

1.19. Enllumenat d'emergència 

 Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència tenen per objecte assegurar, en cas de fallada 

de l'alimentació a l'enllumenat normal, la il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides, per a una 

eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que s'assenyalin.  

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

  S'inclouen dins d'aquest enllumenat, l'enllumenat de seguretat i el enllumenat de reemplaçament. 

1.19.1. Enllumenat de seguretat 

 És l'enllumenat d'emergència previst per garantir la seguretat de les persones que evacuen una zona o 

que han d'acabar un treball potencialment perillós abans d'abandonar la zona.  

  L'enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament automàticament quan es produeix 

la fallada de l'enllumenat general o quan la tensió d'aquest baixi a menys del 70% del seu valor nominal.  

  La instal·lació d'aquest enllumenat serà fixa i estarà proveïda de fonts pròpies d'energia. Només es 

podrà utilitzar el subministrament exterior per a procedir a la seva càrrega, quan la font pròpia d'energia estigui 

constituïda cap a bateries d'acumuladors o aparells autònoms automàtics.  

1.19.1.1. Enllumenat d'evacuació 

 És la part de l'enllumenat de seguretat previst per garantir el reconeixement i la utilització dels mitjans 

o rutes d'evacuació quan els locals estiguin o puguin estar ocupats.  

 En rutes d'evacuació, l'enllumenat d'evacuació ha de proporcionar, a nivell del sòl i en l'eix dels passos 

principals, una iluminància horitzontal mínima d'1 lux.  

 En els punts en què estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que 

exigeixin utilització manual i en els quadres de distribució de l'enllumenat, la il·luminació mínima serà de 5 

lux.  

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

 L'enllumenat d'evacuació ha de poder funcionar, quan es produeixi la fallada de l'alimentació normal, 

com a mínim durant una hora, proporcionant la iluminància prevista. 
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1.19.1.2. Enllumenat ambient o antipànic 

 És la part de l'enllumenat de seguretat previst per evitar tot risc de pànic i proporcionar una 

il·luminació ambient adequada que permeti als ocupants identificar i accedir a les rutes d'evacuació i identificar 

obstacles.  

 L'enllumenat ambient o anti-pànic ha de proporcionar una iluminància horitzontal mínima de 0,5 lux 

en tot l'espai considerat, des del terra fins a una alçada d'1 m.  

 La relació entre la iluminància màxima i la mínima en tot l'espai considerat serà menor de 40.  

 L'enllumenat ambient o anti-pànic ha de poder funcionar, quan es produeixi la fallada de l'alimentació 

normal, com a mínim durant una hora, proporcionant la iluminància prevista. 

1.19.2. Enllumenat de reemplaçament 

 És la part de l'enllumenat d'emergència que permet la continuïtat de les activitats normals. Quan 

l'enllumenat de reemplaçament proporcioni una iluminància inferior a l'enllumenat normal, s'usarà únicament 

per acabar el treball amb seguretat.  

1.19.3. Llocs en què s'han d'instal·lar enllumenat d'emergència  

1.19.3.1. Amb enllumenat de seguretat  

 És obligatori situar l'enllumenat de seguretat en les zones dels locals de pública concurrència:   

a) en tots els recintes l'ocupació sigui major de 100 persones. 

b) els recorreguts generals d'evacuació de zones destinades a usos residencial o hospitalari i els de zones 

destinades a qualsevol altre ús que estiguin previstos per l'evacuació de més de 100 persones.   

c) en els lavabos generals de planta en edificis d'accés públic.   

d) en els estacionaments tancats i coberts per més de 5 vehicles, inclosos els passadissos i les escales que 

condueixin des d'aquells fins a l'exterior o fins les zones generals de l'edifici.   

e) en els locals que alberguen equips generals de les instal·lacions de protecció.   

f) a les sortides d'emergència i en els senyals de seguretat reglamentàries.   

g) en tot canvi de direcció de la ruta d'evacuació.   

h) en tota intersecció de passadissos amb les rutes d'evacuació.   

i) a l'exterior de l'edifici, en el veïnatge immediat a la sortida   

j) a prop (1) de les escales, de manera que cada tram d'escales rebi una il·luminació directa.   

k) a prop (1) de cada canvi de nivell.   

l) a prop (1) de cada lloc de primers auxilis.   

m) a prop (1) de cada equip manual destinat a la prevenció i extinció d'incendis.   

n) en els quadres de distribució de la instal·lació d'enllumenat de les zones indicades anteriorment   

(1) Cerca significa a una distància inferior a 2 metres, mesurada horitzontalment   
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 En les zones incloses en els apartats m) i n), l'enllumenat de seguretat proporcionarà una luminància 

mínima de 5 lux al nivell d'operació.   

 També serà necessari instal·lar enllumenat d'evacuació, encara que no sigui un local de pública 

concurrència, en totes les escales d'incendis, en particular tota escala d'evacuació de edificis per a ús 

d'habitatges excepte les unifamiliars, així com tota zona classificada com de risc especial en l'Article 19 de la 

Norma Bàsica d'Edificació NBE-CPI-96. 

1.19.3.2. Enllumenat de reemplaçament  

 En el nostre projecte no és necessari instal·lar enllumenat de reemplaçament.  

1.19.4. Prescripcions dels aparells per a enllumenat d'emergència 

1.19.4.1. Aparells autònoms per a enllumenat d'emergència  

 És la lluminària que proporciona enllumenat d'emergència de tipus permanent o no permanent en la 

qual tots els elements, com ara la bateria, el llum, el conjunt de comandament i els dispositius de verificació i 

control, si existeixen, estan continguts dins de la lluminària o a una distància inferior a 1 m d'ella.  

 Els aparells autònoms destinats a enllumenat d'emergència hauran de complir les normes UNE-EN 

60598-2-22 i la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, segons sigui la lluminària per a làmpades fluorescents o 

incandescents, respectivament.  

1.19.4.2.  Lluminària alimentada per font central  

 És la lluminària que proporciona enllumenat d'emergència de tipus permanent o no permanent i que 

està alimentada a partir d'un sistema d'alimentació d'emergència central, és a dir, no incorporat en la 

lluminària.   

 Les lluminàries que actuen com a aparells d'emergència alimentats per font central han de complir 

l'exposat en la norma UNE-EN 60598 -2-22.   

 Els diferents aparells de control, comandament i protecció generals per a les instal·lacions de 

l'enllumenat d'emergència per font central entre els quals figurarà un voltímetre de classe 2,5 com a mínim, es 

disposaran en un quadre únic, situat fora de la possible intervenció del públic.  

 Les línies que alimenten directament els circuits individuals dels enllumenats d'emergència alimentats 

per font central, estaran protegides per interruptors automàtics amb una intensitat nominal de 10 A com a 

màxim. Una mateixa línia no podrà alimentar més de 12 punts de llum o, si a la dependència o local considerat 

existiren diversos punts de llum per a enllumenat d'emergència, aquests hauran de ser repartits, almenys, entre 

dues línies diferents, encara que el seu nombre sigui inferior a dotze.   

 Les canalitzacions que alimentin els enllumenats d'emergència alimentats per font central es 

disposaran, quan se instal·lin sobre parets o encastades en elles, a 5 cm com a mínim, d'altres canalitzacions 

elèctriques i, quan se instal·lin en buits de la construcció estaran separades d'aquestes per envans 

incombustibles no metàl·lics. 
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1.19.4.3. Lluminàries d’emergència instal·lades 

 Per al càlcul i simulació de la instal·lació de les lluminàries d‟emergència s‟ha utilitzat el programa 

DAISALUX, casa comercial de la qual també són les lluminàries escollides. Aquestes es presenten en les 

Taules següents. 

1.19.4.3.1. Lluminàries d’emergència Escenari   

SALA UNITATS MODEL  

ESCENARI 
16 

3 

HYDRA-G N3 

HYDRA-G N7 
 

BUGADERIA 1 HYDRA-G N3  

TALLER 2 HYDRA-G N3  

TALLER ELECTRICITAT I 

IL·LUMINACIÓ 
3 HYDRA-G N3  

CAMERÍ 1 2 HYDRA-G N3  

CAMERÍ 2 2 HYDRA-G N3  

CAMERÍ 3 2 HYDRA-G N3  

CAMERÍ 4 2 HYDRA-G N3  

DUTXA 1 1 HYDRA-G N3  

DUTXA 2 1 HYDRA-G N3  

LAVABO 1 2 HYDRA-G N3  

LAVABO 2 2 HYDRA-G N3  

PASSADÍS 1 1 HYDRA-G N3  

PASSADÍS 2 2 HYDRA-G N3  

PASSADÍS 3 1 HYDRA-G N3  

DIMMERS 1 HYDRA-G N3  

FOSSAT ESCENARI 27 HYDRA-G N3  

Taula 30. Lluminàries d’emergència Escenari 
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1.19.4.4. Lluminàries d’emergència Espais per al Públic 

SALA UNITATS  MODEL 

SALA DE BUTAQUES 24 NORMA 2N6 

PASSADÍS PRIMERA PLANTA 
13 

3 

LENS 2N20 

HYDRA-G N3 

GUARDA-ROBA 4 HYDRA-G N3 

LAVABO HOMES 
1 

1 

HYDRA-G N3 

LENS 2N20 

LAVABO DONES 
1 

1 

HYDRA-G N3 

LENS 2N20 

OFICINA 1 2 HYDRA-G N3 

OFICINA 2 2 HYDRA-G N3 

OFICINA 3 2 HYDRA-G N3 

PASSADÍS PLANTA BAIXA 11 LENS 2N20 

TAQUILLES EMPLEATS 2 HYDRA-G N3 

Taula 31. Lluminàries d’emergència Espais per al Públic 

1.19.4.5. Sala de Màquines i Magatzem 

 

  

 

 

 Taula 32. Lluminàries d’emergència Sala de Màquines i Magatzem 

 En les següents figures es poden visualitzar els diferents models de lluminàries escollides i les seves 

característiques principals. 

  

 

 

 

 

 

SALA UNITATS MODEL 

SALA DE MÀQUINES 4 HYDRA-G N3 

MAGATZEM 19 HYDRA-G N3 
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 DAISALUX LENS 2N20 

 Característiques: 

 Format: Lens    

 Funcionament: No permanent LED 

 Autonomia (h): 2 

 Llum en emergència: LED 

 Pilot testimoni de càrrega: LED  
 Grau de protecció: Segons acabat 

 Aïllament elèctric: Classe II 

 Dispositiu verificació: No 

 Posada en repòs distancia: Si 

 Format: Enrasat amb cèrcol sintètic. IP20 IK04    

 Tensió d'alimentació: 230 V 50/60 Hz 

 Flux lluminós en emergència (*lm): 100 

 DAISALUX NORMA 2N6 

 Característiques: 
 Format: Norma 

 Funcionament: No permanent  

 Autonomia (h): 2 

 Llum en emergència: 2D 16 W 

 Grau de protecció: IP42 IK04 

 Piloto testimoni de càrrega: LED 

 Aïllament elèctric: Classe II 

 Dispositiu verificació: No 

 Posada en repòs distancia: Si 

 Tensió d'alimentació: 230 V 50/60 Hz 

 Flux lluminós en emergència (lm): 300 

 DAISALUX HYDRA-G N3  

 Característiques: 

 Format: Hydra 

 Funcionament: No permanent 

 Autonomia (h): 1 

 Llum en emergència: FL 8 W 

 Grau de protecció: IP42 IK04 

 Pilot testimoni de càrrega: LED 

 Aïllament elèctric: Classe II 

 Dispositiu verificació: No 

 Posada en repòs distancia: Si 

 Tensió d'alimentació: 230 V 50/60 Hz 

 Polsador: Sense polsador 

 Flux lluminós en emergència (lm):160 

 DAISALUX HYDRA-G N7 

 Característiques: 

 Format: Hydra 

 Funcionament: No permanent 

 Autonomia (h): 1 

 Llum en emergència: FL 8 W 

 Grau de protecció: IP42 IK04 

 Pilot testimoni de càrrega: LED 

 Aïllament elèctric: Classe II 

 Dispositiu verificació: No 

 Posada en repòs distancia: Si 

 Tensió d'alimentació: 230 V 50/60 Hz 

 Polsador: Sense polsador 

 Flux lluminós en emergència (lm): 350 

Figura 15. Característiques Lluminàries Daisalux 
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1.20.  Aforament del local 

 Per realitzar el càlcul d’aforament de l’edifici, seguirem tot el que ens indiqui el Codi Tècnic de 

l'Edificació i a la NBE-CPI96.  

 Es recomana que el càlcul de l'ocupació es realitzi utilitzant els valors indicats en el Codi Tècnic de 

l'Edificació, i en el cas que no estigui prevista en ell, utilitzar el que indica la ITC-BT-28. 

 Per calcular l'ocupació s'han de prendre els valors de densitat d'ocupació que s'indiquen en la següent 

taula en funció de la superfície útil de cada zona, excepte quan sigui previsible una ocupació major o bé quan 

sigui exigible una ocupació menor en aplicació d'alguna disposició legal d'obligat compliment, com pot ser en 

el cas d'establiments hotelers, docents, hospitals, etc. En aquells recintes o zones no inclosos en la taula s'han 

d'aplicar els valors corresponents als que siguin més assimilables.  

 A efectes de determinar l'ocupació, s'ha de tenir en compte el caràcter simultani o alternatiu de les 

diferents zones d'un edifici, considerant el règim d'activitat i d'ús previst per a el mateix. 

 

Taula 32. Taula de densitat d’ocupació segons CTE 
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1.20.1. Aforament Escenari 

SALA SUPERFÍCIE (m²) 
OCUPACIÓ  

(nº Persones) 
 

ESCENARI 183,651 366  

BUGADERIA 7,508 Nul·la  

TALLER 20,101 Nul·la  

TALLER ELECTRICITAT 10,522 Nul·la  

TALLER IL·LUMINACIÓ 28,053 Nul·la  

CAMERÍ 1 10,300 5  

CAMERÍ 2 10,300 5  

CAMERÍ 3 14,573 7  

CAMERÍ 4 15,888 7  

DUTXA 1 4,618 1  

DUTXA 2 4,033 1  

LAVABO 1 5,953 2  

LAVABO 2 5,953 2  

PASSADÍS 1 6,150 3  

PASSADÍS 2 7,268 3  

PASSADÍS 3 4,400 4  

DIMMERS 5,042 Nul·la  

FOSSAT ESCENARI 543,306 Nul·la  

Taula 33. Ocupació escenari 
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1.20.2. Espais per al públic 

SALA SUPERFÍCIE (m²) 
OCUPACIÓ  

(nº Persones) 

FOSSAT ORQUESTRA 50,000 50 

SALA DE BUTAQUES 517,824 517 

PASSADÍS PRIMERA PLANTA 102,693 50 

NETEJA 1,928 Nul·la 

GUARDA-ROBA 30,270 15 

LAVABO HOMES 19,565 9 

LAVABO DONES 19,018 9 

OFICINA 1 12,290 12 

OFICINA 2 10,532 10 

OFICINA 3 12,304 12 

PASSADÍS PLANTA BAIXA 137,386 69 

TAQUILLES EMPLEATS 30,645 15 

Taula 34. Característiques espais per al públic 

1.20.3. Sala de màquines i magatzem 

 

 

 

 

 Taula 35. Característiques sala de màquines i magatzem 

SALA SUPERFÍCIE (m²) 
OCUPACIÓ  

(nº Persones) 

SALA DE MÀQUINES 39,856 Nul·la 

MAGATZEM 341,3200 Nul·la 
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1.21. Càlculs elèctrics 
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QUADRE GENERAL 

DI 400 188075.83 271.464 185 291 10 0.1135 191.409 250 IGA - - - 

LSQ1 400 64763.61 93.478 35 119 20 0.5265 24.487 100 IASQ1 - - - 

LSQ2 400 26516.162 38.273 10 54 10 0.4094 14.531 40 IASQ2 - - - 

LSQ3 400 57144.996 82.482 35 119 50 1.0246 10.330 100 IASQ3 - - - 

LSQ4 400 2408.75 3.477 4 31 52 0.4629 1.173 10 IASQ4 - - - 

LSQ5 400 16805.749 24.257 10 54 60 1.2388 2.530 32 IASQ5 - - - 

LSQ6 400 20436.563 29.498 10 54 10 0.3415 14.531 40 IASQ6 - - - 

SUBQUADRE 1 

L1.1 230 968.76 4.680 4 36 47 1.6841 0.425 6 IA01 

40 - ID01 
L1.2 230 915.3 4.422 4 36 43 1.5799 0.463 6 IA02 

L2 230 762.21 3.682 4 36 52 1.5846 0.385 6 IA03 

L3 230 810.27 3.914 4 36 35 1.3943 0.566 6 IA04 

LE1.1 230 134.685 0.651 4 36 107 1.1589 0.189 6 IA05 

40 - ID02 

LE1.2 230 336 1.623 4 36 120 1.5962 0.169 6 IA06 

PC11 230 1293.75 5.625 4 31 31 1.5926 0.636 6 IA07 

PC12 230 2587.5 11.250 10 54 40 1.6144 1.193 16 IA08 

PC13 230 1940.625 8.438 4 31 20 1.5707 0.967 10 IA09 

LFEP 230 877.2 4.238 1.5 20 21 1.7448 0.358 6 IA10 - 40 ID03 

LBEP 400 21620.71 34.715 6 46 25 1.5319 3.210 40 IA11 - 40 ID04 

LF1SB 230 139.32 0.673 1.5 1.5 45 1.1978 0.169 6 IA12 

- 

40 ID05 

LF2SB 230 139.32 0.673 1.5 1.5 40 1.1665 0.190 6 IA13 40 ID06 

LF3SB 230 139.32 0.673 1.5 1.5 37 1.1477 0.205 6 IA14 40 ID07 

LF4SB 230 139.32 0.673 1.5 1.5 35 1.1351 0.216 6 IA15 40 ID08 

LF5SB 230 139.32 0.673 1.5 1.5 33 1.1226 0.229 6 IA16 

- 

40 ID09 

LF6SB 230 139.32 0.673 1.5 1.5 32 1.1163 0.236 6 IA17 40 ID10 

LF7SB 230 139.32 0.673 1.5 1.5 30 1.1038 0.252 6 IA18 40 ID11 
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LBSB 400 31541.36 50.644 16 73 20 0.9665 8.363 63 IA19 - 63 ID12 

SUBQUADRE 2 

LASC 400 17807.582 28.593 6 37 35 1.5687 2.226 32 IA20 - 40 ID13 

L7.1 230 1161.54 5.611 6 46 75 1.6922 0.393 10 IA21 

40 - ID14 
L7.2 230 1265.22 6.112 6 46 76 1.7940 0.388 10 IA22 

L8 230 712.8 3.443 2.5 26.5 2 0.7505 3.944 6 IA23 

L9 230 1485 7.174 10 65 115 1.8650 0.426 10 IA24 

LE4 230 50.77 0.245 1.5 20 65 0.8605 0.117 6 IA25 

40 - ID15 
LE5 230 152 0.734 1.5 20 90 1.3277 0.084 6 IA26 

PC8 230 1940.625 8.438 6 40 55 1.9130 0.529 16 IA27 

PC9 230 1940.625 8.438 6 40 45 1.6946 0.639 16 IA28 

SUBQUADRE 3 

L4 230 590.085 2.851 10 65 60 2.0209 0.762 6 IA29 
40 - ID16 

L5 230 1544.256 7.460 16 87 73.4 2.2601 0.965 10 IA30 

L6.1 400 6819.66 10.937 2.5 23 46.5 2.4403 0.759 16 IA31 
40 - ID17 

L6.2 400 6819.66 10.937 6 40 105 2.3565 0.803 16 IA32 

LA1 230 479.52 2.32 2.5 26.5 65 2.20273 0.191 6 IA33 
40 - ID18 

LA2 230 492.48 2.38 2.5 26.5 75 2.2806 0.166 6 IA34 

LE2.1 230 184 0.889 6 46 121 2.0324 0.245 6 IA35 

40 - ID19 

LE2.2 230 176 0.850 4 36 53 1.9393 0.366 6 IA36 

PC1 230 1940.625 8.438 6 46 23 2.2841 1.125 10 IA37 

PC2 230 2794.5 12.150 4 36 10 2.2535 1.593 16 IA38 

PC3 230 1940.625 8.438 10 65 40 2.3059 1.085 16 IA39 

PC4 230 2208 9.600 6 46 20 2.2788 1.265 16 IA40 

40 - ID20 
PC5 230 1940.625 8.438 10 65 40 2.3059 1.085 16 IA41 

PC6 230 2208 9.600 10 87 65 2.7508 0.709 16 IA42 

PC7 230 2208 9.600 10 87 65 2.7508 0.709 16 IA43 

LFE 230 696.6 3.365 1.5 20 20 2.4089 0.364 6 IA44 - 40 ID21 

LBE 400 24102.36 38.700 10 54 25 2.3696 3.879 40 IA45 - 63 ID22 

SUBQUADRE 4 

L10 230 891 4.304 6 46 105 1.8578 0.213 6 IA46 

40 - ID23 LE3 230 224 1.082 2.5 2.5 133 1.6097 0.086 6 IA47 

PC10 230 1293.75 5.625 6 46 80 1.9697 0.258 6 IA48 

SUBQUADRE 5 

LME1 400 405.46875 0.689 1.5 20 25 1.3143 0.672 6 IA49 

- 40 ID24 
LME2 400 405.46875 0.689 1.5 20 25 1.3143 0.672 6 IA50 

LME3 400 405.46875 0.689 1.5 20 32 1.3354 0.557 6 IA51 

LME4 400 405.46875 0.689 1.5 20 25 0.4170 0.672 6 IA52 

LME5 400 405.46875 0.689 1.5 20 34 1.3414 0.531 6 IA53 

- 40 ID25 
LME6 400 405.46875 0.689 1.5 20 25 1.3143 0.672 6 IA54 

LME7 400 405.46875 0.689 1.5 20 40 1.3595 0.466 6 IA55 

LME8 400 405.46875 0.689 1.5 20 27 1.3203 0.634 6 IA56 

LME9 400 405.46875 0.689 1.5 20 45 1.3746 0.423 6 IA57 - 40 ID26 
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LME10 400 405.46875 0.689 1.5 20 30 1.3294 0.585 6 IA58 

LME11 400 405.46875 0.689 1.5 20 50 1.3897 0.387 6 IA59 

CM 400 4460.1563 7.153 1.5 20 5 1.4048 1.636 10 IA60 

LIE 230 216 1.043 2.5 33 50 2.4462 0.222 6 IA61 

40 - ID27 LIB1 230 368.64 1.781 2.5 33 40 2.5527 0.269 6 IA62 

LIB2 230 368.64 1.781 2.5 33 40 2.5527 0.269 6 IA63 

LIB3 230 368.64 1.781 2.5 33 40 2.5527 0.269 6 IA64 

40 - ID28 LIB4 230 368.64 1.781 2.5 33 45 2.6025 0.244 6 IA65 

LIB5 230 368.64 1.781 2.5 33 50 2.6523 0.222 6 IA66 

CI1 400 3188.736 4.603 1.5 16.5 5 1.3575 1.636 6 IA67 40 - ID29 

CI2 230 50 0.217 2.5 26.5 5 2.1613 1.027 6 IA68 

40 - ID30 PCR1 230 1293.75 5.625 10 76 30 2.4166 0.855 10 IA69 

PCR2 230 1293.75 5.625 10 76 35 2.4602 0.789 10 IA70 

SUBQUADRE 6 

LCP 230 151.5625 0.732 1.5 24 10 0.6622 0.714 6 IA71 

- 

40 ID31 

LAACS 230 2400 11.594 1.5 24 11 1.7822 0.653 16 IA72 40 ID32 

LGPG 400 14596.875 23.410 2.5 26.5 13 1.1887 2.871 25 IA73 40 ID33 

LBACS 230 44.375 0.214 1.5 24 12 0.6180 0.602 6 IA74 40 ID34 

LGPCI 400 3243.75 5.202 1.5 21 10 0.5829 2.321 10 IA75 40 ID35 

Taula 36. Càlculs elèctrics 

  La Taula de Càlculs Elèctrics completa es troba en l‟Annex 1, “Instal·lació Elèctrica”. 

 

 S‟han compensat les fases monofàsiques per tal de que no hi hagi una descompensació en la 

instal·lació. Els resultats són: 

FASE POTÈNCIA 

R 24300.685 

S 23375.97 

T 24150 

Taula 37. Compensació de fases monofàsiques. 
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2. MEMORIA AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
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2.1. Objecte  

L‟objecte del present projecte és la legalització del sistema d‟ACS mitjançant una “caldera de pellets” 

de la marca Domusa al Teatre la Pau, ubicat a la població de Sant Boi de Llobregat, a la Plaça de l‟Agricultura.  

El present projecte s‟exposarà davant dels Organismes Competents que la instal·lació que ens ocupa, 

reunint les condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, amb la finalitat d‟obtenir 

l‟Autorització Administrativa i la d‟execució de la instal·lació, així com servir de base a l‟hora de procedir a 

l‟execució del projecte.  

2.2. Normativa aplicable  

- Codi tècnic de l'edificació (CTE), 

- Document Bàsic HE estalvi d'energia, 

- Guia de condicions tècniques de l'IDAE i, 

- Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques (RITE). 

La xarxa d‟aigua sanitària complirà amb l‟article 5.1 del Decret 152/2002 i amb l‟apartat a) de l‟article 

7.1 del Reial Decret 909/2001:  

- La xarxa interna projectada garantirà l‟estanquitat, aïllament i la correcta circulació de l‟aigua, 

- La xarxa interna projectada disposarà d‟un sistema de vàlvules de retenció que evitaran retorns 

d‟aigua per pèrdua de pressió o disminució del cabal de subministrament.  

- Les canonades d‟aigua freda estaran prou allunyades de les d‟aigua calenta perquè no hi pugui haver 

transferència de calor de les unes a les altres. La temperatura de l‟aigua freda no superarà el 20ºC.  

- La temperatura de l‟aigua en el circuit d‟aigua calenta no serà inferior a 50ºC en el punt més allunyat 

del circuit o a la canonada de retorn a l‟acumulador. La instal·lació permetrà que l‟aigua arribi a una 

temperatura de 70ºC.  

- Els dipòsits estaran situats en llocs accessibles per a la correcta inspecció, neteja, desinfecció i presa 

de mostres, i estaran tapats amb una coberta impermeable que ajustarà perfectament i que permetrà 

l‟accés a l‟interior. 

- Els acumuladors seran accessibles per a la inspecció, neteja, desinfecció i presa de mostres.  

           - Els materials en contacte amb l‟aigua seran capaços de resistir l‟acció de la temperatura i dels   

 desinfectants, evitant l‟afavoriment del creixement de microorganismes.  

2.3. Sistemes d’Aigua Calenta Sanitària amb acumulador  

La instal·lació d‟aigua calenta sanitària per a l‟edifici s‟inicia en una derivació del col·lector de 

distribució del grup de pressió, situat en la sala de màquines amb clau de tall a fi de poder independitzar la 

instal·lació en cas d‟avaria o necessitat, facilitant els treballs de reparació i manteniment.  

S‟instal·larà un equip comptador en la canonada d‟alimentació als circuits d‟aigua calenta per disposar 

de l‟amidament del consum d‟aigua en aquesta instal·lació.  
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2.4. Distribució de l’Aigua Calenta Sanitària  

El material utilitzat en la xarxa de distribució d‟aigua calenta sanitària serà tub de coure de les 

mateixes característiques que la indicada per a l‟aigua freda.  

La distribució a l‟edifici es realitza paral·lela a la descrita en aigua freda.  

En l‟interior de cada lavabo o local amb consum s‟efectuarà una distribució de canonades d‟aigua 

calenta sanitària a partir de la vàlvula de pas, paral·lela a la de l‟aigua freda. 

Les distribucions en l‟interior de les plantes en horitzontal es farà mitjançant el fals sostre. A les 

baixades verticals es faran encastades, i a l‟alimentació dels aparells sanitaris seran paral·leles a les d‟aigua 

freda.  

Des dels punts més allunyats de la instal·lació d‟aigua calenta sanitària s‟efectuarà un retorn fins al 

grup de bombes a fi de mantenir la temperatura d‟utilització en la canonada d‟impulsió.  

La recirculació de l‟aigua calenta sanitària s‟efectuarà mitjançant un grup de bombes que aspiren dels 

extrems de la xarxa d‟impulsió d‟aigua calenta sanitària. Aquestes bombes estaran muntades amb vàlvules de 

tall i vàlvula de retenció a la sortida del circuit.  

En la xarxa de distribució d‟aigua calenta es col·locaran les mateixes vàlvules descrites per a la xarxa 

d‟aigua freda.  

2.5. Aïllament de canonades  

S‟aïllaran les canonades dels circuits d‟aigua calenta i retorn per evitar pèrdues de calor. No s‟aïllaran 

les canonades de buidat, sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat en l‟interior de les centrals tècniques.  

També es deixaran sense aïllar les canonades de baixada d‟alimentació als aparells sanitaris.  

L„aïllament escollit és la camisa aïllant sintètica de 30 mm de gruix per a diàmetres de canonada de 50 

mm o superior i de 20 mm de gruix per a diàmetres de canonada inferiors, amb accessoris aïllats a base del 

mateix material.   

Els dipòsits acumuladors d‟aigua calenta sanitària estaran calorifugats amb escuma de poliuretà rígid 

injectat.   

2.6. Estimació de la demanda energètica  

2.6.1. Càlcul de la demanda d’Aigua Calenta Sanitària 

Per determinar el consum de litres d'aigua es consulta el consum determinat per les legislacions, per al 

cas d‟un teatre. Segons el HE del CTE la demanda de referència a 60º C serà la que es mostra a la següent 

Taula: 
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Taula 1 . Consums unitaris segons el CTE  

  Podem comprovar que el consum de ACS dia a 60º C i per servei és de 15 litres. Així, aquest consum 

és el que tindrem a les dutxes dels camerins i els nombre de serveis dependrà del nombre d‟assajos i funcions. 

Els valors indicats en aquesta taula són per temperatura de referència a 60 º C i amb una temperatura 

de xarxa freda de 12 º C constant. En el nostre cas es realitzaran els càlculs amb una temperatura final de 45 º 

C i una temperatura de xarxa freda diferent cada mes que s'indica en la següent taula:  

 

Taula 2 .Temperatura de l'aigua freda mensual segons l'Ordenança Municipal de Barcelona  

Un cop coneguda la temperatura mensual es realitzen els càlculs aplicant la següent fórmula: 

 

On:  

Di (T) = Demanda d'aigua calenta sanitària per al mes, a T ª triada (ºC), 

Di (60 ºC) = Demanda d'aigua calenta sanitària, a la T ª de 60 ºC,  

T = Temperatura de l'acumulador final (ºC) i 

Ti = Temperatura mitjana de l'aigua de xarxa al mes (ºC). 

MES 
Nº 

DIES 

CONSUM 

DIARI 

litres/dia 

CONSUM 

MENSUAL 

litres/mes 

Tª 

XARXA 

ºC 

Tª 

FINAL 

ºC 

INCREMENT 

Tª                        

ºC 

DEMANDA 

ACS MES 

A 60 ºC (L) 

GENER 31 150 4650 10,27 60 49,73 4650 

FEBRER 28 150 4200 10,72 60 49,28 4200 
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MARÇ 31 150 4650 12,39 60 47,61 4650 

ABRIL 30 150 4500 14,15 60 45,85 4500 

MAIG 31 150 4650 16,63 60 43,37 4650 

JUNY 30 150 4500 19,39 60 40,61 4500 

JULIOL 31 150 4650 20,91 60 39,09 4650 

AGOST 31 150 4650 22,44 60 37,56 4650 

SETEMBRE 30 150 4500 11,53 60 48,47 4500 

OCTUBRE 31 150 4650 19,07 60 40,93 4650 

NOVEMBRE 30 150 4500 14,95 60 45,05 4500 

DESEMBRE 31 150 4650 11,7 60 48,3 4650 

Taula 3. Demanda ACS en litres per any.  

2.6.2. Càlcul de la demanda energètica 

Un cop coneguda la demanda d'aigua de l'edifici, es calcula la demanda energètica aplicant la següent 

expressió:  

 

On: 

DACS = Demanda energètica (kWh/dia), 

QACS = Consum d'aigua a Tref de 60 ºC (litres), 

Tref = Temperatura de referència 60 ºC (ºC) i,  

TAF = Temperatura de xarxa (ºC).  

MES 
Nº 

DIES 

CONSUM 

DIARI 

litres/dia 

CONSUM 

MENSUAL 

litres/mes 

Tª 

XARXA 

ºC 

Tª 

FINAL 

ºC 

INCREMENT 

Tª                      

ºC 

DEMANDA 

ENERGÈTICA 

kWh/mes 

GENER 31 150 4650 10,27 60 49,73 268,89 

FEBRER 28 150 4200 10,72 60 49,28 240,67 

MARÇ 31 150 4650 12,39 60 47,61 257,43 

ABRIL 30 150 4500 14,15 60 45,85 239,91 
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MAIG 31 150 4650 16,63 60 43,37 234,50 

JUNY 30 150 4500 19,39 60 40,61 212,49 

JULIOL 31 150 4650 20,91 60 39,09 211,36 

AGOST 31 150 4650 22,44 60 37,56 203,09 

SETEMBRE 30 150 4500 11,53 60 48,47 253,62 

OCTUBRE 31 150 4650 19,07 60 40,93 221,31 

NOVEMBRE 30 150 4500 14,95 60 45,05 235,73 

DESEMBRE 31 150 4650 11,7 60 48,3 261,16 

 

DEMANDA ENERGÈTICA ANUAL kWh/mes 2840,15 

  Taula 4. Demanda energètica de l'edifici al mes i anual 

Com podem comprovar com als mesos d‟hivern, la demanda energètica és major que als mesos d‟estiu. 

La demanda energètica anual és la suma de totes les demandes energètiques mensuals. 

A continuació es mostra una gràfica on s‟observa amb més claredat la demanda energètica mensual. 

 

Figura 1. Gràfica de barres del càlcul de la demanda energètica. 

2.6.3. Càlcul de la demanda energètica mitjançant suport informàtic  

Hem utilitzat un programa informàtic gratuït a la pàgina “Konstruir.com”,  per poder comparar els 

resultats obtinguts mitjançant la fórmula amb els obtinguts amb el programa.  

Nota: Es poden veure tots els resultats obtinguts amb el programa, a l‟apartat de càlculs d‟aquest annex.  

Resultats obtinguts amb el programa informàtic: 
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DADES DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONSUM: 

Tipologia de l‟edifici: Vestuaris/Dutxes col·lectives 

En l‟establiment es preveuen 10 serveis amb un consum previst de 15 litres per servei.  

La Temperatura d‟utilització prevista és de 60 ºC. 

Consum total = 150 litres per dia. 

CÀLCUL DE LA DEMANDA D‟ENERGIA: 

 

Taula 5. Demanda energètica segons Konstruir.com 

Com podem  observar, la demanda total anual segons el programa de càlcul és de 3.032 kWh / any, i 

per altre banda els càlculs realitzats anteriorment mitjançant la formulació, la demanda energètica anual ha 

estat de  2840,15 kWh/any. Un cop analitzats els càlculs obtinguts amb els dos sistemes i comprovat que la hi 

ha diferència entre un resultat i altre, dimensionarem i utilitzarem la demanda major. 

2.7. Contribució mínima de ACS  

La contribució mínima de ACS és el percentatge (%) mínim de la demanda de ACS que ha de ser 

coberta per la instal·lació d‟energia renovable. Segons la normativa de consulta i/o aplicació, aquest tant per 

cent ve definit segons la situació geogràfica de la instal·lació o bé imposat per normativa tal i com es pot veure 

en els pròxims apartats.  

2.7.1. Contribució mínima segons el CTE  

El CTE, en el punt 2.1, estableix la contribució solar mínima exigida en cada cas en funció de la zona 

climàtica on s‟hagi emplaçat la instal·lació, així com del tipus de font energètica utilitzada en el sistema 

convencional de recolzament.   

2.7.1.1. Font energètica de recolzament  

La font energètica de recolzament és aquella de la que s‟extraurà l‟energia necessària per a escalfar 

l‟aigua calenta en el cas que sigui insuficient l‟energia proporcionada per la instal·lació solar. En aquest 

aspecte el CTE realitza dues classificacions:  

  a) Cas general: suposant que la font energètica de recolzament sigui gasoil, propà, gas natural o altres.  

  b) Efecte Joule: suposant que la font energètica de recolzament sigui electricitat mitjançant efecte Joule.  



Instal·lacions d’un teatre a Sant Boi de Llobregat 

 

Pàgina 92 

En el cas concret de l‟edifici d‟estudi, com què la nostra fonts enèrgica és la biomassa, no ens es 

necessària una font energètica de recolzament, ja què la caldera d‟estelles ja cobreix el 100% de la demanda 

d‟energia de la nostra instal·lació. 

2.7.1.2. Aportació d’energia renovable 

El CTE estableix una classificació de zones climàtiques en tot l‟Estat tenint en compte la radiació solar 

global mitja diària anual sobre una superfície horitzontal. En la Figura 1 es poden veure els límits de les zones 

homogènies a efectes d‟aquesta exigència. 

 

Figura 2. Mapa de zones climàtiques a Espanya segons el HE-4 del CTE 

Podem concloure que, segons el mapa de les zones climàtiques,  el municipi de Sant Boi es troba a la 

zona II.  

En aquest punt, ja es pot determinar la contribució mínima de ACS que estableix el CTE per el cas 

concret de la nostra ubicació, ja què es disposa de tota la informació necessària que es detalla a continuació a 

mode de recordatori:  

•  Demanda total de ACS: 150 litres/dia  

• Zona climàtica: II  

Amb totes aquestes dades i consultant la Taula 6 es dedueix que la contribució d‟energia renovable 

mínima exigida pel CTE, per aquesta instal·lació concreta, és del 30%. 
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Taula 6. Contribució mínima en %. Cas general 

2.7.2. Contribució mínima segons el Decret d’Ecoeficiència  

2.7.2.1. Aportació d’energia solar 

El Decret d‟Ecoeficiència també disposa, en el seus annexes II i III, d‟un mapa on hi apareix la 

classificació de les diferents zones climàtiques de Catalunya (Figura 3). De la mateixa manera que en el CTE, 

aquesta classificació s‟ha realitzat atenent a la radiació solar global mitja diària anual sobre una superfície 

horitzontal.  

 

Figura 3. Classificació zones climàtiques de Catalunya 

Podem concloure que, segons el mapa de les zones climàtiques, el municipi de Sant Boi es troba a la 

zona IV.  

En aquest punt, ja es pot determinar la contribució mínima de ACS que estableix el Decret 

d‟Ecoeficiència per el cas concret de la nostra ubicació, ja què es disposa de tota la informació necessària que 

es detalla a continuació a mode de recordatori:  

•  Demanda total de ACS: 150 litres/dia  

• Zona climàtica: IV 
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Amb aquesta dada i juntament amb la demanda diària de l‟edifici, ja es pot determinar la contribució 

solar mínima exigida per aquest Decret, consultant la Taula 7, la qual és del 60%. 

 

Taula 7. Contribució solar mínima Decret Ecoeficiència 

2.7.3. Normativa més restrictiva 

Arribats en aquest punt, només queda determinar quina de les dues normatives d‟aplicació a aquest 

projecte és la més restrictiva per a poder procedir amb el dimensionat de la instal·lació solar. A la Taula 7 es 

mostra la comparativa dels resultats obtinguts i com a conclusió s‟extreu que el Decret d‟Ecoeficiència és el 

més restrictiu, ja què la zona climàtica i la contribució solar mínima és la més elevada. 

 
ZONA 

CLIMÀTICA 

CONTRIBUCIÓ 
E.RENOVABLE 

MÍNIMA 

CODI TÈCNIC EDIFICACIÓ II 30% 

DECRET ECOEFICIÈNCIA IV 60% 

Taula 8. Normativa més restrictiva 

Des d‟aquest punt, tots els càlculs es realitzaran d‟acord amb les dades obtingudes d‟aplicar el Decret 

d‟Ecoeficiència. 

2.8. Energia de biomassa 

2.8.1. Què és la biomassa? 

Segons la Real Acadèmia de la Llengua, la biomassa es defineix com a “Matèria orgànica originada en 

un procés biològic, espontani o provocat, utilitzable com a font d'energia”. Per tant, la biomassa és un recurs 

energètic generat en els ecosistemes naturals (biomassa espontània, natural) o per processos antropogènics 

(activitats humanes, provocat).  

La biomassa es pot utilitzar per produir calor, produir electricitat i per a transport. L'aportació més 

important de biomassa és sense cap dubte la calefacció (és la que es va a analitzar). El procediment emprat és 

senzill des del punt de vista tecnològic i poc costós des del punt de vista econòmic. Paradoxalment, no obstant 

això, és en aquest sector en el qual creix amb major lentitud la proporció corresponent a la biomassa.   

Per corregir aquesta situació, la Comissió Europea contempla diverses mesures però la principal és 

normalitzar les característiques de la matèria primera empleada en la calefacció basada en biomassa. 
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L'energia de la biomassa prové de l'energia que emmagatzemen els éssers vius. En primer lloc, els 

vegetals en realitzar la fotosíntesi, utilitzen l'energia del sol per formar substàncies orgàniques. Després els 

animals incorporen i transformen aquesta energia en alimentar-se de les plantes. 

L'energia que s'emmagatzema en les plantes i els animals (que s'alimenten de plantes o altres animals), 

o en les desferres que produeixen, es diu bioenergia. Mitjançant diferents processos de conversió tals com la 

combustió, emetent el diòxid de carboni que va ser absorbit durant el procés de fotosíntesi.  

Des de principis de la història de la humanitat, la biomassa ha estat una font energètica essencial per a 

l'home. Amb l'arribada dels combustibles fòssils, aquest recurs energètic va perdre importància al món 

industrial. En l'actualitat els principals usos que té són domèstics.  

Els factors que condicionen el consum de biomassa a Europa són:  

 Factors geogràfics: Les condicions climàtiques de cada zona determinen les necessitats de 

calor.  

 Factors econòmics: per la rendibilitat o no de la biomassa com a recurs energètic. Això 

dependrà dels preus i del mercat energètic a cada moment. 

2.8.1.1. Avantatges i inconvenients 

La utilització de la biomassa amb finalitats energètiques té els següents avantatges mediambientals: 

• Emissions de CO2 netes. 

• Emeten petites quantitats de contaminants sulfurats onitrogenats, ni amb prou feines partícules sòlides. 

• Canalitza els excedents agrícoles alimentaris, permetent l'aprofitament de les terres de retirada. 

• Disminueix la dependència externa del proveïment de combustibles. 

 En l'actualitat la tecnologia aplicada a la biomassa està sofrint un gran desenvolupament, i la 

investigació s'està centrant a minimitzar els efectes negatius ambientals dels residus aprofitats i de les pròpies 

aplicacions. 

 En quant als inconvenients: 

• Per a l'usuari final el rendiment energètic dels combustibles derivats de la biomassa en comparació dels 

combustibles fòssils és menor. 

• La matèria prima és de baixa densitat energètica,  el que vol dir que ocupa molt volum i per tant pot 

tenir problemes de transport i emmagatzematge. 

• Necessitat de condicionament o transformació per a la seva utilització. 

2.8.1.2. Beneficis soci-econòmics i mediambientals 

La biomassa contribueix a la conservació del medi ambient, a causa que les seves emissions a 

l‟atmosfera són inferiors que les dels combustibles sòlids pel seu baix contingut en sofre, nitrogen i clor. El 

major avantatge és el balanç neutre de CO2 es dóna en tancar el cicle de carboni que van començar les plantes 

en el seu creixement. 

Si comparem les emissions de les calderes de biomassa amb les dels sistemes convencionals de 

calefacció, es podria dir que els valors de SO2, responsable de la pluja àcida, són en el cas de les calderes de 
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biomassa més baixos o similars als de gasoil i gas. En quant a les partícules les emissions són superiors, però 

dins dels límits que defineixen les diferents legislacions en la matèria. 

Des d'un punt de vista més ampli, és a dir, analitzant el cicle de vida del procés en el seu conjunt 

(extracció, producció, transport, etc.) per als tres combustibles considerats, la situació es torna indiscutiblement 

favorable a la biomassa, com es pot observar en el següent quadre: 

 

 GAS-OIL GAS NATURAL FUSTA I PELLETS 

CO (Kg) 35 90 20 

SO2 (Kg) 205 20 48 

CO2 (Kg) 195 160 15 

Partícules (Kg) 20 10 30 

Taula 9. Emissions any del cicle de vida segons tipus de combustible 

La situació anterior s'explica si es té en compte que els combustibles fòssils (gas natural) o derivats 

d'ells (gasoil) han de ser extrets en llocs molt llunyans, ser transportats, transformats, bombats..., abans 

d'arribar al punt de consum. I totes aquestes operacions consumeixen així mateix molta energia. 

Per tant, observant la taula es pot dir que les emissions de la biomassa són menys contaminants que les 

d'altres combustibles ja que la seva composició és bàsicament parteix del CO2 captat per la planta origen de la 

fotosíntesi, i vapor d'aigua que es genera en cremar la humitat de la biomassa. 

És important ressaltar que l'aprofitament energètic suposa “convertir un residu en un recurs”. Un 

percentatge de la biomassa que s'usa per produir energia procedeix de materials residuals que és necessari 

eliminar, com a residus procedents de podes i neteges de boscos, rostolls i podes agrícoles, disminuint al 

mateix temps el risc d'incendis, malalties i plagues, i la seva propagació. 

La seva utilització desenvolupa noves activitats que al seu torn generen llocs de treball en el mitjà 

rural, la qual cosa suposa una nova font d'ingressos per a les indústries locals. Aquesta oferta d'ocupació 

permet fixar la població en els nuclis rurals evitant amb això algun dels problemes socials derivats de 

l'emigració cap als grans nuclis urbans, com l'abandó de les activitats del món rural o l'aparició de zones 

agrícoles marginals. 

2.8.2. Tipus de calderes de biomassa 

Les calderes de biomassa són equips compactes dissenyats específicament per a un ús domèstic en 

habitatges unifamiliars, edificis d'habitatges o comercials; o per a instal·lacions industrials. Totes elles 

presenten sistemes automàtics d'encès i regulació i, fins i tot algunes, de retirada de cendres, que faciliten el 

maneig a l'usuari. Per a aplicacions de calefacció domèstica o comercial, aquests equips són de potència baixa 

a mitjana (fins a 150-200 kW). Aquest tipus de sistemes aconsegueixen rendiments energètics més alts que les 

calderes de gas i de gasoil. 

Un cas concret, cada vegada més estès, són les calderes de pellets. A causa de les característiques 

d'aquest combustible: poder calorífic, compactació, etc., les calderes dissenyades per pellets són molt eficients 

i més compactes que la resta de calderes de biomassa. 
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Les calderes de biomassa poden classificar-se atenent al tipus de combustible que admeten i a la classe 

de tecnologia que utilitzen. Existeixen tres tipus de calderes segons el combustible: 

• Calderes específiques de pellets:  

Solen ser petites (fins a 40 kW) i altament eficients. La raó de ser d'aquestes calderes té sentit pel seu 

baix cost, petita grandària i un elevat rendiment. 

• Calderes de biomassa:  

La seva potència varia des de 25 kW a centenars de kW no admeten diversos combustibles 

simultàniament, encara que es pot canviar el combustible si es programa amb suficient antelació el buidatge de 

la sitja, la nova recarrega i la reprogramació de la caldera. Precisen de modificacions en cargol d'alimentació i 

graella. 

• Calderes mixtes o multicombustible:  

Admeten diversos tipus diferents de combustible, canviant d'uns a uns altres de manera ràpida i 

eficient, com per exemple pellets i estelles. Solen fabricar-se per a potències mitjanes (al voltant de 200 kW) o 

grans.  

D'acord a la seva tecnologia, les calderes es divideixen en quatre grups: 

• Calderes convencionals adaptades per a biomassa:  

Solen ser antigues calderes de carbó adaptades per poder ser utilitzades amb biomassa o calderes de 

gasoil amb un cremador de biomassa. Encara que resulten barates, la seva eficiència és reduïda, situant-se 

entorn del 75-85%. Solen ser semi-automàtiques ja que, al no estar dissenyades específicament per a biomassa, 

no disposen de sistemes específics de manteniment i neteja. 

• Calderes estàndard de biomassa:  

Dissenyades específicament per a un biocombustible determinat (pellets, estelles, llenya,...), 

aconsegueixen rendiments de fins a un 92%, encara que sol ser possible el seu ús amb un combustible 

alternatiu a costa d'una menor eficiència. Generalment es tracta de calderes automàtiques ja que disposen de 

sistemes automàtics d'alimentació del combustible, de neteja del bescanviador de calor i d'extracció de les 

cendres. 

• Calderes mixtes:  

Les calderes mixtes permeten l'ús alternatiu de dos combustibles, fent possible el canvi d'un a un altre 

si les condicions econòmiques o de subministrament d'un dels combustibles així ho aconsellen. Necessiten un 

emmagatzematge i un sistema d'alimentació de la caldera per a cada combustible, per la qual cosa el cost 

d'inversió és major que para unes altres tecnologies. El seu rendiment és alt, proper al 92%, i són calderes 

totalment automàtiques. 

• Calderes de pellets a condensació:  

Petites, automàtiques i per a ús exclusiu de pellets, aquestes calderes recuperen la calor latent de 

condensació contingut en el combustible baixant progressivament la temperatura dels gasos fins que es 

condensa el vapor d'aigua en el bescanviador. Mitjançant aquesta tecnologia, l'estalvi de pellets és del 15% 

respecte a una combustió estàndard. 

2.8.3. Tipus de combustibles 

Alguns tipus de biocombustibles sòlids que existeixen són els següents: 
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• Estelles:  

Les estelles de fusta són trossos petits d'entre 5 i 100 mm de longitud la qualitat de la qual depèn 

fonamentalment de la matèria primera de la qual procedeixen, la seva recollida i de la tecnologia d‟estellat. 

Com a avantatge ha de, en ser un combustible que té un pretractament relativament senzill (estellat i, si escau, 

assecat), tenir un cost inferior a biomasses produïdes industrialment. Es poden produir localment i poden ser 

un combustible d'alta qualitat per a calderes de qualsevol grandària, encara que precisen de major espai 

d'emmagatzematge que els pellets. 

• Residus agroindustrials:  

Els residus agroindustrials adequats per al seu ús com a combustible en calderes de biomassa són 

fonamentalment els provinents de les indústries de la producció d'oli d'oliva i oliva, de les alcoholeres i el raïm, 

i de la fruita seca. En general, els proveïdors solen reduir el seu grau d'humitat mitjançant processos d'assecat 

amb l'objectiu d'augmentar el seu poder calorífic inferior. Normalment, són combustibles econòmics i de bona 

qualitat, encara que en alguns casos s'ha de prestar una especial atenció a les diferents qualitats d'una mateixa 

biomassa. Per exemple, l'os d'oliva és recomanable que estigui net de pells o pell, per reduir les labors de 

manteniment i millorar l'operació. 

• Llenya:  

La llenya prové de trossejar troncs que no van a ser utilitzats per produir fusta, i poden produir-se 

localment pels propis usuaris. Igual que ocorre amb la resta de la biomassa, l'energia que produeixen en la 

caldera va a dependre del tipus de fusta i de la humitat que contingui. La llenya ha d'introduir-se manualment 

en la caldera, normalment diverses vegades al dia. Per tant, els sistemes de calefacció de llenya són 

semiautomàtics, amb l'avantatge que aquesta biomassa és molt econòmica. Existeixen calderes que funcionen 

exclusivament amb llenya, i unes altres que funcionen amb llenya i estelles o pellets i que tenen un major camp 

d'aplicació. 

• Pellets:  

Aquest va a ser el biocombustibles sobre el qual es va a centrar el projecte, ja que la caldera de 

biomassa que es va a usar en l'estudi, el seu combustible és el pellet.  

2.8.4. Pellets 

Els pellets de biomassa són un biocombustible estandarditzat a nivell internacional (UNE-EN ISO 

12086-1:2000). Es formen petits cilindres procedents de la compactació de serradures i encenalls molturats i 

secs, provinents de serradores, d'altres indústries, o es produeixen a partir d'estelles i altres biomasses de 

diversos orígens, com els agropellets. En el procés de pel·letització no s'utilitzen productes químics sinó 

simplement pressió, encara que és possible trobar també un percentatge reduït d'additius biològics. 

 

Figura 4. Pellets de biomassa 
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És aconsellable exigir al subministrador de pellets que indiqui explícitament l'origen i tipus de 

biomassa del que estan composts per evitar malentesos amb altres tipus de pellets no aptes per a les calderes de 

biomassa. Les característiques principals dels pellets de fusta es mostren en la següent Taula: 

 
PELLET BAIXA 

QUALITAT 

PELLET 

ESTANDARD 

PELLET ALTA 

QUALITAT 

PODER CALORÍFIC INFERIOR    

(KCAL / KG) > 3.000 > 4.000 > 4.300 

(KJ / KG) > 12.500 > 16.700 > 18.000 

HUMITAT B.H. (% EN MASSA) < 12 < 12 < 10 

DENSITAT (KG / M
2
) > 1.000 1.000 – 1.400 > 1.120 

CONTINGUT EN CENDRES (% 

EN PES) 
< 6 < 1.5 < 0.5 

LONGITUD (MM) < 7 x diàmetre <50 < 5 x diàmetre 

DIÀMETRE (MM) < 12 4 - 10 < 8 

Taula 10. Característiques dels pellets de fusta 

En general, un bon pellet de fusta presenta menys d'un 10% d'humitat i una durabilitat mecànica major 

del 97,5%. El contingut de fins no passa del 1% o 2% mentre que les cendres i el sofre es situen entorn del 

0,7% i 0,05%, respectivament. Els additius no han de representar més d'un 2% en pes en base seca i com 

compactadors només són vàlids productes de la biomassa agrícola i forestal que no han estat tractats 

químicament. En tot cas, el tipus i la quantitat d'additius han de ser especificats pel fabricant. 

Considerant un poder calorífic proper a 4.300 Kcal/kg (uns 18 MJ/kg), pot establir-se que de 2 a 2,2 

quilograms de pellets equivalen energèticament a un litre de gasoil. 

Les calderes denominades “de pellets” normalment admeten pellets de qualitats mitjanes i altes, sent, 

en principi, l'únic tipus de combustible admès per aquests equips encara que, realitzant els assajos i proves 

necessaris per part dels fabricants, poden arribar a utilitzar uns altres. També existeixen calderes de biomassa 

que poden funcionar amb pellets de qualitat inferior, més econòmics encara que amb major percentatge de 

cendres i menor poder calorífic. 

Una de les característiques a considerar en els pellets és la seva possible degradació per a certs 

percentatges d'humitat, per la qual cosa sempre han d'estar emmagatzemats en recintes impermeabilitzats, tant 

en els punts de subministrament com en l'emmagatzematge en edificis i habitatges. 

És imprescindible exigir una durabilitat mecànica mínima per evitar la desintegració dels pellets en 

pols, el qual posseeix unes propietats de combustió diferents i genera problemes en els processos de transport, 

descàrrega, emmagatzematge i combustió. 

La degradació del pellet pot donar lloc a fins que impliquen una major emissió de pols en els 

emmagatzematges, danys en les calderes, menor eficiència i més cendres volants. 
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2.8.4.1. Etapes del procés de producció de pellets 

- Subministrament de matèria primera a la planta: 

Perquè una planta de fabricació de pellets sigui rentable i produeixi beneficis, és necessària la: 

Disponibilitat de matèria primera de bona qualitat (baix contingut en sílice i altres matèries minerals), 

homogeneïtat en composició, humitat i granulometria, quantitat suficient i, garantia de subministrament. 

- Assecat forçat: 

L'assecat és una operació imprescindible per l'elevada humitat que presenta les serradures segons es 

produeix en l‟aserradora. Aquesta operació es pot realitzar en un assecador rotatori directe, el flux assecant del 

qual prové dels gasos de combustió despresos per una caldera de biomassa alimentada amb l'encenall i/o els 

rebutjos de les serradures. 

- Refinat del material: 

El material, una vegada assecat, es fa passar per un molí refinador que iguala les grandàries de 

partícula a un màxim de 5 mm. La matèria primera seca i refinada es transporta de forma pneumàtica a una 

sitja prèvia al pel·letitzat. 

- Compactació: 

En funció de la forma de la matriu emprada, es poden diferenciar dos tipus de pel·letitzadores. D'una 

banda, la de matriu plana, en la qual un o diversos corrons passen sobre el producte i ho extrueixen entre els 

orificis que posseeix la matriu. D'altra banda, la pel·letitzadora de matriu anular, que té forma de corona 

circular foradada, amb una llum i espessor determinats, sobre la qual giren excèntrica- ment un o diversos 

corrons. 

La matriu és una peça estàtica, que sofreix grans abrasions ja què els corrons interiors pressionen el 

material, produint-se la densificació en les canaletes. La forma dels pellets dependrà directament del tipus 

d'orifici existent en la matriu. 

Els equips de matriu plana presenten l'avantatge de duplicar la vida mitjana de les matrius per ser 

aquestes reversibles, a més de ser més barates que les del tipus anul·lar. La matriu anular sembla produir 

pellets més llargs sense minvar la seva consistència. És a dir, ambdues tenen avantatges i inconvenients, i els 

fabricants no es decanten clarament per cap dels dos tipus. 

- Refredat de pellets: 

Una vegada elaborats els pellets s'han de refredar suau i lentament per evitar que produeixin fissures. 

El refredat de pellets es realitza mitjançant un flux d'aire a contra corrent. L'aire és el que ascendeix 

verticalment adquirint la calor dels pellets, mentre aquests baixen cedint calor. 

- Emmagatzematge i logística: 

Generalment l'emmagatzematge es realitza en sacs de 15-25 kg, que són els més comercialitzats a 

Europa, en “big bags” o en una tremuja per granel. 

El més còmode per a l'usuari és la distribució amb camions cisterna, que mitjançant un sistema 

pneumàtic, lliuren la quantitat de pellet sol·licitada, d'igual manera que el subministrament de gasoil. 

En la següent figura, podrem veure, de forma esquemàtica, els processos descrits anteriorment: 
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Figura 5. Processos dels pellets en forma esquemàtica 

2.8.4.2. Emmagatzematge dels pellets 

Existeixen diferents sistemes d'emmagatzematge per a la biomassa: 

- Contenidor d'emmagatzematge:  

Aquest sistema és l'opció més raonable per a usuaris que disposin de poc espai (fins a 300 kg). 

- Sitja tèxtil:  

Aquest sistema és òptim en llocs en els quals hi hagi espai suficient per a la seva instal·lació, a causa 

que  presenta una major autonomia que els anteriors en tenir una capacitat de 2 a 5 tones. 

- Dipòsit subterrani:  

Quan no existeix espai suficient per a l'emmagatzematge de combustible, es podrà utilitzar aquest tipus 

de dipòsit en l'exterior de l'habitatge, que mitjançant un sistema pneumàtic transporta els pellets a la caldera. 

2.9. Instal·lació de l’ACS 

2.9.1. Recomanacions 

En instal·lacions centralitzades s'ha de limitar la temperatura d'emmagatzematge a 60 ºC, havent de 

distribuir-se a una temperatura màxima de 50º C mesurats a la sortida del dipòsit acumulador. En les dutxes, 

s'estableix la temperatura de 45ºC mesurats a l'entrada de la xarxa de distribució. 

Així mateix, es precisa que la capacitat d'acumulació haurà de ser important, havent de dimensionar-se 

amb un temps de preparació d‟almenys dues hores. 

L'ús de sistemes de producció instantània en instal·lacions centralitzades haurà de justificar-se en cada 

cas. 
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2.9.2. Procediment general 

En els sistemes centralitzats s‟anomena  temperatura de preparació tp a la temperatura màxima que 

aconsegueix l'aigua en l'acumulador per l'acció de la caldera; aquesta és major que la temperatura d'utilització 

tu (o de sortida cap a la distribució), a causa que aquella, amb motiu de la despesa; es barreja en la caldera amb 

aigua freda a pressió procedent de la xarxa, a temperatura te. És per això que es diuen també sistemes “per 

barreja”. 

En els càlculs que es van a desenvolupar cal distingir clarament els períodes puntes de consum dels 

períodes valls. La base del funcionament dels sistemes centralitzats consisteix que en els períodes valls es vagi 

preparant aigua calenta, de manera que puguin satisfer-se les necessitats dels períodes puntes, en els quals la 

caldera seria insuficient per proporcionar el nombre de calories requerit. D'aquesta manera s'aconsegueixen 

instal·lacions eficaces amb consums energètics racionals d'acord amb l'esperit i la lletra del RICC ACS. 

2.9.3. Nomenclatura 

En les fórmules que segueixen utilitzarem els següents conceptes, nomenclatures i unitats: 

te = Temperatura d'entrada de l'aigua freda en l'acumulador (ºC). 

tp = Temperatura de preparació (ºC). 

tu = Temperatura d'utilització de l'ACS (ºC).  

G = Consum diari d'ACS de l'edifici (litres). 

QMp = Cabal mitjà en els períodes punta (litres / segon). 

hp = Durada de cada període que considerem com a punta (segons). 

hv = Durada de cada període que considerem com a vall (segons). 

H = Temps del dia en què es considera el funcionament de la caldera (segons). 

Hp = Temps total de períodes puntes (segons). 

Hv = temps total de períodes valls (segons). 

P = potencia útil de la caldera (kW). 

 V = volum de l'acumulador (litres). 

2.9.4. Càlcul de la Caldera de Pellets i l’Acumulador 

Els valors que utilitzarem per poder solucionar les expressions de la caldera i l‟acumulador els hem 

extret del CTE segons les necessitats de cada tipus d‟edifici, i adaptades a les necessitats dels nostre teatre, 

tenint en consideració les hores en que s‟utilitzaran les dutxes. Aquests són: 

te = 10,27 ºC  

tp = 60 ºC 

tu = 45ºC 
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G = 150 litres 

QMp = 0.1 litres / segon 

hp = 3.600 segons 

hv = 7.200 segons 

H = 18.000 segons 

Hp = 3.600 segons 

Hv = 7.200 segons 

• Per al càlcul de la Potència Útil de la caldera de pellets utilitzarem la següent expressió: 

  4.18 u e v
útil p p p p

v p p

t t h
P h QM G QM H

h h H H

   
       

   

; 

Durant el cicle normal producció-acumulació es calcula en un 15% les pèrdues de calor per difusió en 

la caldera i circuit primari, mentre que tal pèrdua pot estimar-se en un 10% pel que fa a l'acumulador, la qual 

cosa totalitza un 25% de la producció. Igualment, donades les normals distorsions de consums d'algun període  

puntes respecte a les mitjanes previstes, es fa aconsellable augmentar P en un altre 15%, amb el que, juntament 

amb l'anterior quedaria que P (potència a instal·lar) = 1,4 P. 

Substituint els valors: 

 
45 10,27 7200

4.18 3600 0.1 150 0.1 3600
7200 3600 18000 3600

útilP
  

       
  

; 

Per tant: 

3.427útilP kW  

Coneguda la Potència Útil, l‟augmentarem el 15% per saber la Potència a Instal·lar: 

· 1.4 3, 427instal larP    

Per tant: 

· 4,798instal larP kW  

• Per al càlcul del volum de l‟acumulador utilitzarem la següent expressió: 

 
0,4 0,6

p p

p

v p p

acumulador u e

v p p u e

G QM H
QM

h h H H
V t t

h h t t t

 


 
   

    
; 

Tant els termes del plantejament general com l'anterior expressió ens determina que, establert una certa 

demanda mitjana punta, QMp, a major potència P de la caldera correspondrà menor capacitat V de 

l'acumulador, i recíprocament. 
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Substituint els valors: 

 

150 0.1 3600
0.1

7200 3600 18000 360045 10,27
7200 3600 60 0,4 45 0,6 10,27

acumuladorV

 


    
    

; 

Per tant: 

266,5acumuladorV litres  

2.9.5. Caldera de pellets a instal·lar 

La caldera de pellets escollida és la marca Domusa,  el model Bioclass 9. Aquesta desenvolupa una 

potència nominal de 9,4 kW, la qual s‟ajusta a les necessitats de la nostra demanda. A la caldera li adjuntarem 

2 dipòsits de càrrega de pellets de 544 litres cadascun, ja què d‟aquesta manera tindrem les major reserves de 

pellets emmagatzemades.  

 

Figura 6. Caldera de pellets Domusa Bioclass 9 

Les característiques de l‟equip es mostren en la següent taula: 

 

Taula 11. Característiques caldera de pellets Domusa Bioclass 9 
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En la següent imatge es mostra l‟equipament interior que forma la caldera: 

 

Figura 7. Equipament interior de la caldera de pellets Domusa Bioclass 9 

En la figura es mostra com serà el model de la instal·lació, la caldera de pellets juntament amb 

l‟acumulador i tots els elements necessaris pel seu funcionament. En aquesta podem observar que la caldera de 

pellets només s‟utilitza pel circuit de ACS, ja què no alimenta cap tipus d‟instal·lació de calefacció: 

 

Figura 8. Model d’instal·lació de la caldera de pellets + acumulador 

 

Taula 12. Nomenclatura del model d’instal·lació 
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Les dimensions de la caldera de pellers i dels dipòsits de reserva són les següents: 

 

Figura 9. Dimensions de la caldera i dels dipòsits de reserva 

2.9.6. Acumulador a instal·lar 

L‟acumulador escollit és de la marca Domusa, el model Sanit 300. Aquest té una capacitat de 300 litres 

i s‟ajusta a la nostra demanda.  

 

Figura 10. Acumulador Domusa Sanit 300 
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Les característiques de l‟equip es mostren en la següent taula: 

 

Taula 13. Característiques acumulador Domusa Sanit 300 

En la següent imatge es mostra l‟equipament interior que forma l‟acumulador: 

 

Taula 14. Equipament i opcions de l’acumulador Domusa Sanit 300 

Les dimensions de l‟acumulador són: 

 

Figura 11. Dimensions de l’acumulador Domusa Sanit 300 
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2.9.7. Components hidràulics 

2.9.7.1. Canonades 

Les canonades seran de coure, a causa de la seva resistència a la corrosió, facilitat a treballar amb ell i 

que es produeixen pèrdues de càrrega més baixes que amb altres materials, obtenint-se diàmetres menors per a 

les conduccions. 

A més, la seva mal·leabilitat li fa resistir les gelades. La canonada de coure tindrà un diàmetre interior 

de10 mm. Tindrem una velocitat de 0,34m/s. Sent, la majoria de les vegades entre 0.3m/s i 0.8m/s. I l'exterior, 

segons la norma, serà de 12mm. 

- Pèrdua de càrrega per metre lineal de tub < 40 mm.c.a. 

- Velocitat de circulació del líquid < 1,5 m/s. 

      - Pèrdua de càrrega total < 7 m.c.a. 

2.9.7.2. Bomba 

Per al càlcul de la bomba de circulació del circuit primari, és necessari considerar les pèrdues de 

càrrega produïdes la caldera, en l'acumulador, i la pèrdua de càrrega total del circuit primari principal, el qual 

és en funció de la longitud de canonada, a més del cabal. 

La bomba de circulació ens la proporciona el mateix fabricant de la caldera de pellets i de 

l‟acumulador. Així , no hem de calcular les característiques de la mateixa ja què el fabricant dimensiona la 

bomba, adaptant-la a la caldera i l‟acumulador. La bomba ve incorporada en el kit exterior que necessitem i 

que ens el subministra Domusa.   

Les característiques tècniques de la bomba de circulació les trobarem a l‟Annex de l‟ACS, en el 

catàleg tècnic de la Caldera de Pellets Bioclass 9. 

2.9.7.3. Got d'expansió 

Amb la finalitat d'evitar possibles dilatacions que puguin trencar la nostra instal·lació, muntarem 

diferents gots d'expansió per esmorteir aquestes dilatacions. 

La capacitat d'aquests dipòsits deu ser prou com per esmorteir aquestes dilatacions. En cas contrari 

l'emplenat periòdic del fluït va dipositant incrustacions calcàries en el seu interior de la instal·lació, podent 

produir avaries en la instal·lació. 

Dins dels gots d'expansió existeixen de dues classes, de got tancat o obert. Aquí hem triat de got tancat 

ja que tenen una sèrie d'avantatges pel que fa a les d'obert: 

• Fàcil muntatge, ja que pot situar-se en qualsevol lloc de la instal·lació. 

• No cal aïllar-ho. 

• En instal·lar-se en circuits tancats no absorbeixen oxigen de l'aire. 

• Eliminen les pèrdues del fluid *caloportador per evaporació. 

Les característiques tècniques del got d‟expansió les trobarem a l‟Annex de l‟ACS, en el catàleg tècnic 

de la Caldera de Pellets Bioclass 9. 
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2.9.7.4. Aïllant 

És un element fonamental de la instal·lació d‟ACS. Els elements en els quals s'empra l'aïllament són: 

les canonades i el dipòsit d'emmagatzematge d'aigua calenta. 

L'elecció d'un bon aïllament ve determinada pels següents factors: 

− Sota coeficient de conductivitat. 

− Sota cost. 

− Facilitat de col·locació. 

− Gamma de temperatures adequat. 

− Ser ignífugs. 

− No ser corrosiu amb les superfícies amb les quals estigui en contacte. 

− Ser estable. 

− No produir floridura. 

− Resistència mecànica bona. 

− Pes específic reduït. 

     Els tipus d'aïllants poden ser: 

- Fibrosos. 

- Granulosos. 

- Cel·lulars. 

 El tipus d'aïllant triat per a totes les canonades del serà d'escuma elastomèrica, corresponent al tipus 

d'aïllament cel·lular. 

 Per mitjà del RITE, trobem l‟espessor mínim de l'aïllant i aquest és de 20mm. 

2.9.7.5. Fluid calor-portador 

 El fluid caloportador és aquell que passa a través de l'absorbidor i transfereix a una altra part del 

sistema l'energia tèrmica absorbida. Es poden utilitzar quatre tipus diferents de fluids: 

- Aigua Natural. 

 Pot ser utilitzat tant en circuits oberts com en tancats. El gran inconvenient que presenta és la 

possibilitat de congelació en gelades. 

- Aigua amb addició de congelant: 

 És una barreja d'aigua calenta amb anticongelant. Les característiques a tenir en compte en aquest tipus 

de barreja són: 

1. Toxicitat: Els anticongelants són en general tòxics, per la qual cosa cal assegurar la impossibilitat de barreja 

entre aquests i l'aigua de consum. 

2. Viscositat: L'addició d'anticongelant augmenta notablement la viscositat de la barreja. En conseqüència, cal 

tenir aquest augment en compte en el càlcul de pèrdues de càrrega de les instal·lacions i en la potencia del 

circulador d'aquí el que hàgim multiplicat certs valors per un coeficient de seguretat. 
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3. Dilatació: El coeficient de dilatació de l'anticongelant és superior al de l'aigua corrent. Caldrà tenir en 

compte aquest factor en el càlcul del got d'expansió. 

4. Estabilitat: La major part dels anticongelants es degraden amb temperatures de l'ordre de 120ºC i poden 

generar productes corrosius per als materials que constitueixen el circuit. 

5. Calor específica: La calor específica de la barreja disminueix, i per tant haurà de tenir-se en compte en el 

càlcul del diàmetre de les canonades i del circulador. 

6. Temperatura d'ebullició: La temperatura d'ebullició de la barreja augmenta, però no, massa, no sent 

rellevant l'efecte que provoca. 

- Líquids orgànics sintètics o derivats del petroli.  

 Les precaucions assenyalades a propòsit de l'aigua amb anticongelant han de ser igualment preses en 

consideració en el que concerneix la toxicitat, viscositat i dilatació. A més, en estar parlant de combustibles, ha 

de tenir-se en compte el risc d'incendi de la instal·lació. D'altra banda són estables a altes temperatures. 

- Olis de silicona: Solen ser productes estables i de bona qualitat però els seus preus actuals no 

permeten la seva utilització generalitzada. Presenten dos grans avantatges: No són tòxics i no són 

inflamables .  

 A causa que els col·lectors es van a col·locar en una zona en la qual els estius són relativament suaus i 

els hiverns són durs, hem optat per l'elecció d'un fluid caloportador que conté una barreja d'aigua amb un 40% 

de pes de propenglicol (anticongelant). 

2.9.7.6. Purgador 

 El purgador és l'element encarregat d'expulsar els gasos, generalment aire, continguts en el fluid 

caloportador. 

 La presència de gasos en el circuit pot donar lloc a la formació de bosses que impedeixen la correcta 

circulació del fluid caloportador, provocant corrosions en les canonades i en els col·lectors. 

 Per assegurar-se que els gasos dissolts en el líquid són evacuats cap a l'exterior pel purgador, és 

convenient col·locar-ho en el punt més alt de la instal·lació a la sortida dels col·lectors. 

2.9.7.7. Vàlvules 

 Aquesta instal·lació constarà del següent tipus de vàlvules: 

- Vàlvules de seguretat. 

 L'actual legislació exigeix la col·locació de vàlvules de seguretat en tots els circuits sotmesos a pressió 

i variació de temperatura. Les vàlvules de seguretat actuen com a elements limitadors de la pressió dels circuits 

i són imprescindibles per protegir els components de la instal·lació. 

 El tarat de la vàlvula, és a dir, la pressió a la qual la vàlvula actua deixant escapar el fluid, ha de ser 

inferior a la qual pugui suportar l'element més delicat de la instal·lació. 

 En la instal·lació es col·locarà una vàlvula de seguretat a l'entrada de l'acumulador i una altra al 

l‟entrada del circuit de ACS. 
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- Vàlvules antiretorn. 

 Aquestes vàlvules es col·loquen per permetre el pas del fluid en un únic sentit, impedint la circulació 

en sentit contrari. Existeixen dos tipus: De clapeta o de obús. 

En la instal·lació s'empraran les vàlvules antiretorn de clapeta oscil·lant per produir una menor pèrdua de 

càrrega que les de  l‟obús. 

- Vàlvules de pas. 

 S'empren per interrompre, parcial o totalment, el pas del fluid per les canonades. Existeixen diversos 

tipus: les de seient, de comporta, de papallona i de bola o esfera. 

 El tipus de vàlvules emprades en la instal·lació, seran les vàlvules de bola perquè són les més 

recomanables per a diàmetres petits. 

- Vàlvules de tres vies. 

 S'utilitzen per aconseguir de forma automàtica la circulació de fluids per vies alternatives. 
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3. MEMORIA CLIMATITZACIÓ 
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3.1. Objecte 

L‟objecte del present projecte és la legalització de la climatització del local mitjançant un sistema aire-

aigua al Teatre la Pau, ubicat a la població de Sant Boi de Llobregat, a la Plaça de l‟Agricultura.  

El present projecte s‟exposarà davant dels Organismes Competents que la instal·lació que ens ocupa, 

reunint les condicions i garanties mínimes exigides per la reglamentació vigent, amb la finalitat d‟obtenir 

l‟Autorització Administrativa i la d‟execució de la instal·lació, així com servir de base a l‟hora de procedir a 

l‟execució del projecte.  

3.2. Normativa aplicable 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s‟aprova el Reglament d‟Instal·lacions Tèrmiques 

en els edificis i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITE i es crea la Comissió 

Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis.  

- Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, que modifica el Reial Decret 1027/2007. Ordre de 3 

de maig de 1999, sobre el procediment d‟actuació de les empreses instal·ladores – mantenidores, 

de les entitats d‟inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades per Reglament 

d‟Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

Complementàries. (ITE).  

- Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s‟aprova el Reglament tècnic de distribució i 

utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries.  

- Reial Decret 842/2002, de 2 d‟agost, pel que s‟aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa 

Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT.  

- RD 314/2006, de 17 de març pel que s‟aprova el Codi Tècnic de l‟Edificació.  

- RD 1371/2007, de 19 d‟octubre pel que es modifica el RD 314/2006, de 17 de març. 

3.3. Paràmetres generals 

- Latitud (graus): 41.34 graus 

- Altitud sobre el nivell del mar: 30 m 

- Percentil per a estiu: 5.0 % 

- Temperatura seca estiu: 27.53 °C 

- Temperatura humida estiu: 22.50 °C 

- Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C 

- Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C 

- Temperatura exterior de disseny: 1.20 °C 

- Temperatura exterior mitjana anual: 6.40 °C 

- Velocitat del vent: 3.6 m/s 

- Temperatura del terreny: 6.40 °C 
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- Percentatge de majorització per l'orientació N: 20 % 

- Percentatge de majorització per l'orientació S: 0 % 

- Percentatge de majorització per l'orientació I: 10 % 

- Percentatge de majorització per l'orientació O: 10 % 

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

- Percentatge de majorització de càrregues (Hivern): 0 % 

- Percentatge de majorització de càrregues (Estiu): 0 % 

3.4. Superfícies 

 Calcularem el volums dels recintes del local que anem a climatitzar. Els habitacles amb menys 

ocupació no seran climatitzats. Aquests són: 

- Tallers, neteja i fossat de l‟escenari, 

- Passadissos (zones de pas) i,  

- Sala de màquines, magatzem i taquilles d‟empleats.  

Els habitacles que sí que seran climatitzats, els volums dels quals es defineixen en els següents apartats. 

3.4.1. Escenari 

SALA SUPERFÍCIE (m²) ALTURA (m) VOLUM (m3) 

CAMERÍ 1 10,300 2,500 25,750 

CAMERÍ 2 10,300 2,500 25,750 

CAMERÍ 3 14,573 2,500 36,432 

CAMERÍ 4 15,888 2,500 39,720 

DUTXA 1 4,618 2,500 11,545 

DUTXA 2 4,033 2,500 10,082 

LAVABO 1 5,953 2,500 14,882 

LAVABO 2 5,953 2,500 14,882 

Taula 1. Característiques escenari. Volums 
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3.4.2. Espais per al públic 

SALA SUPERFÍCIE (m²) ALTURA (m) VOLUM (m3) 

GUARDA-ROBA 30,270 2,500 75,675 

LAVABO HOMES 19,565 2,500 48,912 

LAVABO DONES 19,018 2,500 47,545 

OFICINA 1 12,290 2,500 30,725 

OFICINA 2 10,532 2,500 26,330 

OFICINA 3 12,304 2,500 30,760 

Taula 2. Característiques espais per al públic. Volums 

3.4.3. Sala de butaques 

SALA SUPERFÍCIE (m²) ALTURA (m) VOLUM (m3) 

SALA DE BUTAQUES 517,824 8,701- 6,701 3.987,762 

Taula 3. Característiques sala de butaques. Volums 

3.5. Exigència de benestar i higiene 

3.5.1. Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 

1.4.1 

Segons la norma UNE 100-001-85 la temperatura seca exterior de projecte a l‟estiu a la ciutat de 

Barcelona (El Prat de Llobregat) és de 31 ºC. A més, hi ha una variació diürna (OMD) de 8 ºC.   

Segons la norma UNE 100-001-85 la temperatura seca exterior de projecte a l‟hivern a  la ciutat de 

Barcelona (El Prat de Llobregat) és de 2 ºC amb percentil 97,5 %. Això vol dir  que el 97,5 % dels dies la 

temperatura serà superior a aquesta.  A més, s‟acumulen 977 graus/dia amb base 15 anuals. 

En aquesta instal·lació, en els habitacles on l‟activitat és major, s‟ha de calcular la temperatura 

operativa mitjançant el procediment indicat en la norma UNE-EN ISO 7730.  Consultant les taules pertinents 

al llibre Càlcul de Instal·lacions de Calefacció y de A.C.S., es pot comprovar que la temperatura interior de 

projecte serà diferent a cada habitacle del teatre. 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la 

instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels valors 

establerts. 

A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada: 
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PARÀMETRES LÍMIT 

TEMPERATURA OPERATIVA A L'ESTIU (°C) 23 ≤ T ≤  25 

HUMITAT RELATIVA A L'ESTIU (%) 45 ≤  HR ≤  60 

TEMPERATURA OPERATIVA A L'HIVERN (°C) 21 ≤  T ≤  23 

HUMITAT RELATIVA A L'HIVERN (%) 40 ≤  HR ≤ 50 

VELOCITAT MITJA ADMISSIBLE AMB DIFUSIÓ PER MESCLA (m/s) V ≤  0.14 

Taula 4. Límits de temperatura i humitat de les zones segons IT 1.1.4.1.2. 

 A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte: 

REFERÈNCIA 

CONDICIONS INTERIORS DE DISENY 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior 

CAMERINS, DUTXES I LAVABOS 24 21 50 

OFICINES 24 21 50 

SALA DE BUTAQUES 24 21 50 

Taula 5. Condicions interiors. Temperatures i humitats 

3.5.2. Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de 

l'apartat 1.4.2 

3.5.2.1. Categories de qualitat de l'aire interior 

En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà com a 

mínim la següent: 

- IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 

- IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, residències 

d‟avis i estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d'aprenentatge i similars i 

piscines. 

- IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions d'hotels i 

similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport (excepte piscines) i 

sales d'ordinadors. 

- IDA 4 (aire de qualitat baixa) 
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3.5.2.2. Cabal mínim d'aire exterior 

 El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal 

d'aire exterior per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la instrucció 

tècnica I.T.1.1.4.2.3. 

Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte. 

REFERÈNCIA 

QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 

IDA / IDA min. 

(m³/h) 

Fumador 

(m³/(h·m²)) 

CAMERINS, DUTXES I LAVABOS IDA 3 No 

OFICINES IDA 2 No 

SALA DE BUTAQUES IDA 3 No 

Taula 6. Qualitat de l’aire interior 

3.5.2.3. Filtració d'aire exterior 

 L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. S'ha 

considerat un nivell de qualitat d'aire exterior per tota la instal·lació ODA 2, aire amb altes concentracions de 

partícules. 

  Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleix amb el que s'ha establert en la taula 

1.4.2.5 per filtres previs i finals. 

  Filtres previs: 

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F7 F6 F6 G4 

ODA 2 F7 F6 F6 G4 

ODA 3 F7 F6 F6 G4 

ODA 4 F7 F6 F6 G4 

ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4 

Taula 7. Classes de filtres previs utilitzats segons qualitat d’aire interior 

 

 

 

 

 



Instal·lacions d’un teatre a Sant Boi de Llobregat 

 

Pàgina 118 

Filtres finals: 

  IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F6 

ODA 2 F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F9 F8 F7 F6 

ODA 4 F9 F8 F7 F6 

ODA 5 F9 F8 F7 F6 

Taula 8. Classes de filtres finals utilitzats segons qualitat d’aire interior 

3.5.2.4. Aire d'extracció 

 En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents categories: 

- AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les emissions més importants 

de contaminants provenen dels materials de construcció i decoració, a més de les persones. Està exclòs 

l'aire que prové de locals on es permet fumar. 

- AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants que la categoria 

anterior, en els que, a més, no està prohibit fumar. 

- AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que prové de locals amb producció de productes químics, 

humitat, etc. 

- AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i contaminants perjudicials 

per a la salut en concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la zona ocupada. 

 Es descriu a continuació la categoria d'aire de extracció que s'ha considerat per a cadascun dels recintes 

de la instal·lació: 

REFERÈNCIA CATEGORIA 

CAMERINS, DUTXES I LAVABOS AE 2 

OFICINES AE 1 

SALA DE BUTAQUES AE2 

Taula 9. Categoria de l’aire d’extracció 

3.5.3. Justificació del cumpliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3 

 La instal·lació interior d'ACS s‟ha dimensionat segon les especificacions establertes en el Document 

Bàsic HS-4 del Codi Tècnic de l'Edificació. 
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3.5.4. Justificació del cumpliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4 

 La instal·lació tèrmica compleix amb l'exigència bàsica HR Protecció front al soroll del CTE d'acord al 

seu document bàsic. 

3.6. Higiene  

En les instal·lacions d‟aigua calenta sanitària s‟ha d‟acomplir amb la legislació higiènic-sanitària per la 

prevenció de la legionel·losis.   

Els equips i components de la instal·lació tèrmica que segons la legislació higiènic-sanitària per  la 

prevenció de la legionel·losis vigent hagin d‟ésser sotmesos a tractaments de xoc tèrmic, es dissenyaran aptes 

per a efectuar-los i aguantar-los. Els materials empleats al circuit resistiran l‟acció agressiva de l‟aigua sotmesa 

al tractament per xoc tèrmic.  

Per últim, no es podrà obtenir l‟aigua calenta sanitària mitjançant la mescla directa d‟aigua freda amb 

vapors procedents de les calderes.  

3.7. Materials de l’obra  

Els materials de l‟obra es poden consultar  a  l‟Annex  6, “Descripció de materials i elements 

constructius”. Tots compleixen la normativa pertinent (CTE) en relació a la seva transmitància tèrmica. 

3.8. Exigència d’eficiència energètica 

3.8.1. Justificació del cumpliment de l'exigència d'eficiència energética en la 

generació de calor i fred de l'apartat 1.2.4.1 

Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals ajustant-se a la càrrega màxima 

simultània de les instal·lacions servides considerant els guanys o pèrdues de calor a través de les xarxes de 

canonades dels fluids portadors, així com l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport 

de fluids.. En aquest capítol es fa un breu resum de tots els càlculs realitzats, àmpliament detallats als Annexos 

de “Climatització”. Els càlculs de les càrregues es fa mitjançant el programa Cypecad MEP. 

3.8.1.1. Càrregues tèrmiques  

3.8.1.1.1. Càrregues màximes simultànies 

 A continuació es mostra el resum de la càrrega màxima simultània per a cada un dels conjunts de 

recintes. 

 

 

 

 

3.8.1.1.1.1. Refrigeració  
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3.8.1.1.1.1.1. Escenari 

RECINTE 

SUBTOTALS 
CÀRREGA 
INTERNA 

VENTILACIÓ POTÈNCIA TÈRMICA 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible 

interior 

(kcal/h) 

Total 

interior 

(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Cabal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Càrrega 

total 

(kcal/h) 

Per 

superfície 

(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

CAMERÍ 1 32.39 487.88 1187.98 535.89 1235.99 169.74 221.01 1004.72 215.41 756.89 2240.71 

CAMERÍ 2 8.12 489.57 1189.67 512.63 1212.73 171.81 223.70 1016.96 211.77 736.33 2229.68 

CAMERÍ 3 11.17 548.15 1248.25 576.10 1276.20 243.42 316.94 1440.82 182.14 893.03 2717.02 

CAMERÍ 4 56.78 678.35 1611.82 757.18 1690.65 260.36 338.99 1541.09 202.55 1096.17 3231.73 

DUTXA 1 12.71 179.84 413.21 198.32 431.69 77.62 101.06 459.44 187.34 299.39 891.13 

DUTXA 2 13.92 173.02 406.38 192.55 425.91 69.28 90.21 410.09 196.90 282.75 836.00 

LAVABO 1 14.87 313.40 780.13 338.12 804.85 98.67 128.47 584.04 229.70 466.59 1388.89 

LAVABO 2 14.94 314.11 780.84 338.91 805.65 99.53 129.59 589.14 228.67 468.51 1394.79 

TOTAL 1190.4      

CÀRREGA TOTAL SIMULTÀNIA 14930.0 

Taula 10. Càrregues màximes simultànies de refrigeració. Escenari 

3.8.1.1.1.1.2. Espais per al públic 

RECINTE 

SUBTOTALS 
CÀRREGA 
INTERNA 

VENTILACIÓ POTÈNCIA TÈRMICA 

Estructural 

(kcal/h) 

Sensible 

interior 
(kcal/h) 

Total 

interior 
(kcal/h) 

Sensible 

(kcal/h) 

Total 

(kcal/h) 

Cabal 

(m³/h) 

Sensible 

(kcal/h) 

Càrrega 

total 
(kcal/h) 

Per 

superfície 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 

(kcal/h) 

Total 

(kcal/h) 

GUARDA-
ROBA 

38.86 1032.35 1240.68 1103.35 1311.68 154.56 127.30 786.69 67.88 1230.65 2098.37 

LAVABO 
HOMES 

28.77 675.20 831.45 725.09 881.34 97.19 80.05 494.66 70.79 805.14 1376.00 

LAVABO 

DONES 
37.06 581.34 685.51 636.96 741.12 89.61 73.80 456.07 66.80 710.76 1197.19 

OFICINA 1 16.25 439.92 544.09 469.86 574.02 62.86 51.77 319.95 71.11 521.63 893.97 

OFICINA 2 16.73 389.24 493.40 418.15 522.31 53.28 43.88 271.16 74.47 462.03 793.47 

OFICINA 3 29.34 437.88 542.04 481.23 585.39 62.47 51.45 317.98 72.30 532.68 903.37 

TOTAL 520.0      

CÀRREGA TOTAL SIMULTÀNIA 7262.4 

Taula 11. Càrregues màximes simultànies de refrigeració. Espais per al públic 
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3.8.1.1.1.1.3. Sala de butaques 

RECINTE 

SUBTOTALS 
CÀRREGA 
INTERNA 

VENTILACIÓ POTÈNCIA TÈRMICA 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible 

interior 

(kcal/h) 

Total 

interior 

(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Cabal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Càrrega 

total 

(kcal/h) 

Per 

superfície 

(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

SALA DE 

BUTAQUES 
158.98 18510.5 21843.8 19229.6 22562.9 2849.91 2347.23 14505.37 65.03 21576.89 37068.28 

TOTAL 2849.9      

CÀRREGA TOTAL SIMULTÀNIA 37068.3 

Taula 12. Càrregues màximes simultànies de refrigeració. Sala de butaques 

3.8.1.1.1.2. Calefacció 

3.8.1.1.1.2.1. Escenari 

RECINTE 

PÈRDUA TÈRMICA 
PER TRANSMISSIÓ 

T,CR,I* 
(W) 

PÈRDUA 
TÈRMICA PER 
VENTILACIÓ 

V,CR,I* 
(W) 

CAPACITAT TÈRMICA 
D'ESCALFAMENT 

RH,I 
(W) 

CÀRREGA 
TÈRMICA DE 

DISSENY 
HL,I 
(W) 

CAMERÍ 

1 
178.70 1182.54 228.85 1590.08 

CAMERÍ 

2 
139.41 1196.93 231.63 1567.97 

CAMERÍ 

3 
264.70 1695.81 328.18 2288.69 

CAMERÍ 

4 
246.18 1813.82 351.01 2411.01 

DUTXA 1 81.91 540.75 104.65 727.30 

DUTXA 2 51.57 482.67 93.41 627.64 

LAVABO 

1 
149.67 687.40 133.03 970.09 

LAVABO 

2 
150.44 693.40 134.19 978.03 

TOTAL 1262.58 8293.31 1604.93 11160.83 

MAJORACIÓ DE LA CÀRREGA (HIVERN) (0 %) 11160.83 

* Exclosa la transferència de calor cap a espais pertanyents al mateix conjunt de recintes 

Taula 13. Càrregues màximes simultànies de calefacció. Escenari 
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3.8.1.1.1.2.2. Espais per al públic 

RECINTE 

PÈRDUA TÈRMICA 
PER 

TRANSMISSIÓ 
T,CR,I* 
(W) 

PÈRDUA 
TÈRMICA PER 
VENTILACIÓ 

V,CR,I* 
(W) 

CAPACITAT TÈRMICA 
D'ESCALFAMENT 

RH,I 
(W) 

CÀRREGA 
TÈRMICA DE 

DISSENY 
HL,I 
(W) 

GUARDA-

ROBA 
263.22 1020.11 680.08 1963.41 

LAVABO 

HOMES 
163.21 641.44 427.63 1232.28 

LAVABO 

DONES 
201.21 591.40 394.27 1186.87 

OFICINA 1 106.75 414.88 276.59 798.22 

OFICINA 2 74.82 351.62 234.41 660.85 

OFICINA 3 83.58 412.33 274.88 770.79 

TOTAL 892.79 3431.79 2287.86 6612.43 

MAJORACIÓ DE LA CÀRREGA (HIVERN) (0 %) 6612.43 

* Exclosa la transferència de calor cap a espais pertanyents al mateix conjunt de recintes 

Taula 14. Càrregues màximes simultànies de calefacció. Espais per al públic 

3.8.1.1.1.2.3. Sala de butaques 

RECINTE 

PÈRDUA 
TÈRMICA PER 
TRANSMISSIÓ 

T,CR,I* 
(W) 

PÈRDUA 
TÈRMICA PER 
VENTILACIÓ 

V,CR,I* 
(W) 

CAPACITAT 
TÈRMICA 

D'ESCALFAMENT 
RH,I 
(W) 

CÀRREGA 
TÈRMICA DE 

DISSENY 
HL,I 
(W) 

SALA DE 

BUTAQUES 
11908.89 22759.37 12539.60 47207.86 

TOTAL 11908.89 22759.37 12539.60 47207.86 

MAJORACIÓ DE LA CÀRREGA (HIVERN) (0 %)  

* Exclosa la transferència de calor cap a espais pertanyents al mateix conjunt de recintes 

Taula 15. Càrregues màximes simultànies de calefacció. Sala de butaques 

 A l'Annex de Climatització, està el càlcul de la càrrega tèrmica per a cadascun dels recintes de la 

instal·lació. 
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3.8.1.1.2. Càrregues parcials i mínimes 

Es mostren a continuació les demandes parcials per mesos per a cada un dels conjunts de recintes. 

 

3.8.1.1.2.1. Refrigeració 

CONJUNT DE 

RECINTES 

CÀRREGA MÀXIMA SIMULTÀNIA PER MES  (KW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

ESCENARI 13.72 14.11 14.75 15.23 16.15 15.70 17.34 17.33 16.51 15.72 14.26 13.73 

ESPAIS PER 

PÚBLIC 
6.72 6.94 7.25 7.47 7.86 7.67 8.39 8.43 8.09 7.72 7.01 6.73 

SALA DE 

BUTAQUES 
33.09 34.35 36.29 37.58 39.87 39.00 42.99 43.04 40.94 38.81 34.71 33.15 

Taula 16. Càrregues parcials i mínimes de refrigeració 

3.8.1.1.2.2. Calefacció 

CONJUNT DE RECINTES 

CÀRREGA MÀXIMA SIMULTÀNIA PER MES  (KW) 

Desembre Gener Febrer 

ESCENARI 12.14 12.14 12.14 

ESPAIS PER PÚBLIC 6.68 6.68 6.68 

SALA DE BUTAQUES 47.63 47.63 47.63 

Taula 17. Càrregues parcials i mínimes de calefacció 

3.8.1.2. Potència tèrmica instal·lada 

 En la següent taula es resumeix el càlcul de la càrrega màxima simultània, la pèrdua de calor en les 

canonades i l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport de fluids amb la potència 

instal·lada per a cada conjunt de recintes. 

EQUIP 

POTENCIA 
INSTALADA DE 

REFRIGERACIÓN 
(kW) 

POTENCIA DE 
REFRIGERACIÓN 

(kW) 

POTENCIA 
INSTALADA DE 
CALEFACCIÓN 

(kW) 

POTENCIA DE 
CALEFACCIÓN 

(kW) 

ESCENARI 20,2 17,34 22 12,14 

ESPAI PÚBLIC 13,3 8,43 13,15 6,68 
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SALA 

BUTAQUES 
50 43,04 43 47,63 

TOTAL 83,5 69,81 78,15 66,45 

Taula 18. Potència tèrmica instal·lada 

3.8.2. Justificació del cumpliment de l'exigència d'eficiència energética a les xarxes 

de canonades i conduccions de calor i fred de l'apartat 1.2.4.2 

3.8.2.1. Aïllament tèrmic en xarxes de canonades 

3.8.2.1.1. Introducció 

 L'aïllament de les canonades s'ha realitzat segons la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procediment simplificat'. Aquest 

mètode defineix els espessors de aïllament segons la temperatura del fluid i el diàmetre exterior de la canonada 

sense aïllar. Les taules 1.2.4.2.1 i 1.2.4.2.2 mostren l'aïllament mínim per a un material amb conductivitat de 

referència a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

 El càlcul de la transmissió de calor en les canonades s'ha realitzat segons la norma UNE-EN ISO 

12241. 

3.8.2.1.2. Canonades en contacte amb l'ambient exterior 

 S'han considerat les següents condicions exteriors per al càlcul de la pèrdua de calor: 

- Temperatura seca exterior a l'estiu: 27,5 °C, 

- Temperatura seca exterior a l'hivern: 1,2 °C, 

- Velocitat del vent: 3.6 m/s. 

  A continuació es descriu les canonades en l'ambient exterior i els aïllaments emprats, a més de les 

pèrdues per metro lineal i les pèrdues totals de calor. 

EQUIP Ø 
laisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

Fm.ref. 
(kcal/(h·m)) 

qref. 
(kcal/h) 

Fm.cal. 
(kcal/(h·m)) 

qcal. 
(kcal/h) 

ESCENARI 1 

1/2" 
0.034 85 5.14 5.72 2.93 31.8 6.31 68.5 

ESPAIS 

PÚBLIC 
1 

1/4" 
0.034 65 6.43 6.85 2.79 37.1 6.41 85.1 

SALA 

BUTAQUES 
2 

1/2" 
0.034 85 10.03 9.67 3.38 66.6 7.73 152.3 

SALA 

BUTAQUES 
1 

1/4" 
0.034 65 7.00 10.00 2.58 43.8 5.66 96.2 

SALA 

BUTAQUES 2" 0.034 85 9.43 8.95 3.02 55.4 6.90 126.7 

SALA 

BUTAQUES 
1 

1/2" 
0.034 85 6.79 6.79 2.69 36.5 6.17 83.7 
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ABREVIATURES UTILITZADES 

Ø Diàmetre nominal Fm.ref. 
Valor mitjà de les pèrdues de calor per a 
refrigeració por unitat de longitud 

laisl. Conductivitat de l'aïllament qref. Pèrdues de calor per a refrigeració 

eaisl. Espessor de l'aïllament Fm.cal. 
Valor mitjà de las pèrdues de calor per a 
calefacció per unitat de longitud 

Limp. Longitud d'impulsió qcal. Pèrdues de calor per a calefacció 

Lret. Longitud de retorn   
 

Taula 19. Canonades en contacte amb l’ambient exterior 

 Les canonades de tots els equips de la instal·lació són del tipus:  

- Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub d'acer negre, amb 

soldadura longitudinal per resistència elèctrica, una mà de imprimació antioxidant, col·locat 

superficialment en l'exterior de l'edifici, amb aïllament mitjançant conquilla de llana de vidre protegida 

amb emulsió asfàltica recoberta amb pintura protectora per a aïllament de color blanc. 

 Per a tenir en compte la presència de vàlvules al sistema de canonades s'ha afegit un 25 % al càlcul de 

la pèrdua de calor. 

3.8.2.1.3. Canonades en contacte amb l'ambient interior 

 S'han considerat les condicions interiors de disseny als recintes per al càlcul de les pèrdues en les 

canonades especificats en la justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 

1.4.1.  

 Les canonades en contacte amb l‟ambient interior es defineixen a continuació: 

3.8.2.1.3.1. Escenari 

CANONADES (REFRIGERACIÓ) 

Tram 
F 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

DP1 

(m.c.a.) 

DP 

(m.c.a.) Inici Final Tipus 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/2" 0.83 0.7 0.32 0.007 0.42 

A1-Planta baixa N1-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/2" 0.83 0.7 0.26 0.006 0.10 

N1-Planta baixa N1-Cubierta Impulsió (*) 1 1/2" 0.83 0.7 0.30 0.007 0.10 

A1-Cubierta A1-Cubierta Impulsió (*) 1 1/2" 0.83 0.7 0.16 0.003 0.00 

A1-Cubierta N1-Cubierta Impulsió (*) 1 1/2" 0.83 0.7 4.09 0.089 0.09 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Retorn (*) 1 1/2" 0.83 0.7 0.08 0.002 0.12 

A1-Planta baixa N1-Planta baixa Retorn (*) 1 1/2" 0.83 0.7 0.72 0.016 0.12 

N1-Planta baixa N1-Cubierta Retorn (*) 1 1/2" 0.83 0.7 0.30 0.006 0.11 

A1-Cubierta A1-Cubierta Retorn (*) 1 1/2" 0.83 0.7 0.62 0.013 0.01 

A1-Cubierta N1-Cubierta Retorn (*) 1 1/2" 0.83 0.7 4.00 0.086 0.10 

(*) Tram que forma part del recorregut més desfavorable. 
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CANONADES (REFRIGERACIÓ) 

Tram 
F 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

DP1 

(m.c.a.) 

DP 

(m.c.a.) Inici Final Tipus 

 

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre nominal L Longitud 

Q Cabal DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 
 

Taula 20. Canonades en contacte amb l’ambient interior. Escenari. Refrigeració 

CANONADES (CALEFACCIÓ) 

Tram 
F 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

DP1 

(m.c.a) 
P 

(m.c.a) Inici Final Tipus 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/2" 0.58 0.5 0.32 0.003 0.36 

A1-Planta baixa N1-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/2" 0.58 0.5 0.26 0.003 0.05 

N1-Planta baixa N1-Cubierta Impulsió (*) 1 1/2" 0.58 0.5 0.30 0.003 0.05 

A1-Cubierta A1-Cubierta Impulsió (*) 1 1/2" 0.58 0.5 0.16 0.002 0.00 

A1-Cubierta N1-Cubierta Impulsió (*) 1 1/2" 0.58 0.5 4.09 0.041 0.04 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Retorn (*) 1 1/2" 0.58 0.5 0.08 0.001 0.06 

A1-Planta baixa N1-Planta baixa Retorn (*) 1 1/2" 0.58 0.5 0.72 0.007 0.06 

N1-Planta baixa N1-Cubierta Retorn (*) 1 1/2" 0.58 0.5 0.30 0.003 0.05 

A1-Cubierta A1-Cubierta Retorn (*) 1 1/2" 0.58 0.5 0.62 0.006 0.01 

A1-Cubierta N1-Cubierta Retorn (*) 1 1/2" 0.58 0.5 4.00 0.041 0.05 

(*) Tram que forma part del recorregut més desfavorable. 

 

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre nominal L Longitud 

Q Cabal DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 
 

Taula 21. Canonades en contacte amb l’ambient interior. Escenari. Calefacció 

3.8.2.1.3.2. Espais per al públic 

CANONADES (REFRIGERACIÓ) 

Tram 
F 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

DP1 

(m.c.a.) 

DP 

(m.c.a.) Inici Final Tipus 

N3-Planta baixa N1-Cubierta Impulsió (*) 1 1/4" 0.40 0.5 2.50 0.044 0.07 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/4" 0.40 0.5 1.94 0.034 0.29 

A1-Planta baixa N3-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/4" 0.40 0.5 0.66 0.011 0.08 

A1-Cubierta A1-Cubierta Impulsió  (*) 1 1/4" 0.40 0.5 0.19 0.003 0.00 

N1-Cubierta A1-Cubierta Impulsió (*) 1 1/4" 0.40 0.5 1.14 0.020 0.02 

N3-Planta baixa A1-Planta baixa Retorn  (*) 1 1/4" 0.40 0.5 0.53 0.009 0.08 

N3-Planta baixa N1-Cubierta Retorn  (*) 1 1/4" 0.40 0.5 2.50 0.043 0.07 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Retorn  (*) 1 1/4" 0.40 0.5 2.12 0.036 0.12 
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CANONADES (REFRIGERACIÓ) 

Tram 
F 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

DP1 

(m.c.a.) 

DP 

(m.c.a.) Inici Final Tipus 

A1-Cubierta A1-Cubierta Retorn  (*) 1 1/4" 0.40 0.5 0.42 0.007 0.01 

N1-Cubierta A1-Cubierta Retorn  (*) 1 1/4" 0.40 0.5 1.27 0.022 0.03 

(*) Tram que forma part del recorregut mes desfavorable. 
 

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre nominal L Longitud 

Q Caudal DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 
 

Taula 22. Canonades en contacte amb l’ambient interior. Espais per al públic. Refrigeració 

CANONADES (CALEFACCIÓ) 

Tram 
F 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

DP1 

(m.c.a.) 

DP 

(m.c.a.) Inici Final Tipus 

N3-Planta baixa N1-Cubierta Impulsió (*) 1 1/4" 0.32 0.4 2.50 0.025 0.04 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/4" 0.32 0.4 1.94 0.020 0.24 

A1-Planta baixa N3-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/4" 0.32 0.4 0.66 0.007 0.05 

A1-Cubierta A1-Cubierta Impulsió (*) 1 1/4" 0.32 0.4 0.19 0.002 0.00 

N1-Cubierta A1-Cubierta Impulsió (*) 1 1/4" 0.32 0.4 1.14 0.012 0.01 

N3-Planta baixa A1-Planta baixa Retorn (*) 1 1/4" 0.32 0.4 0.53 0.005 0.05 

N3-Planta baixa N1-Cubierta Retorn (*) 1 1/4" 0.32 0.4 2.50 0.025 0.04 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Retorn (*) 1 1/4" 0.32 0.4 2.12 0.022 0.07 

A1-Cubierta A1-Cubierta Retorn (*) 1 1/4" 0.32 0.4 0.42 0.004 0.00 

N1-Cubierta A1-Cubierta Retorn (*) 1 1/4" 0.32 0.4 1.27 0.013 0.02 

(*) Tram que forma part del recorregut més desfavorable. 

 

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre nominal L Longitud 

Q Caudal DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 
 

Taula 23. Canonades en contacte amb l’ambient interior. Espais per al públic. Calefacció 

3.8.2.1.3.3. Sala de butaques 

CANONADES (REFRIGERACIÓ) 

Tramo 
F 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

DP1 

(m.c.a.) 

DP 

(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 7.19 0.070 4.09 

A1-Planta baixa N2-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 2.49 0.024 0.15 

A2-Planta baixa A2-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 7.19 0.070 4.17 

A2-Planta baixa N3-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 2.24 0.022 0.23 

A3-Planta baixa A3-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 7.19 0.070 4.24 
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CANONADES (REFRIGERACIÓ) 

Tramo 
F 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

DP1 

(m.c.a.) 

DP 

(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A3-Planta baixa N6-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 2.24 0.022 0.30 

A4-Planta baixa A4-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 7.19 0.070 4.28 

A4-Planta baixa N10-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 2.17 0.021 0.34 

A5-Planta baixa A5-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 7.19 0.070 4.37 

A5-Planta baixa N12-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 2.24 0.022 0.42 

A6-Planta baixa A6-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 7.19 0.070 4.40 

A6-Planta baixa N14-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.29 0.4 2.19 0.021 0.46 

A7-Planta baixa A7-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/4" 0.29 0.4 7.19 0.070 4.44 

A7-Planta baixa N14-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/4" 0.29 0.4 5.48 0.053 0.49 

A30-Planta baixa A30-Planta baixa Impulsió (*) 2 1/2" 2.06 0.7 0.22 0.003 0.00 

N2-Planta baixa A30-Planta baixa Impulsió (*) 2 1/2" 2.06 0.7 9.82 0.119 0.12 

N3-Planta baixa N2-Planta baixa Impulsió (*) 2" 1.77 0.9 3.01 0.088 0.21 

N6-Planta baixa N3-Planta baixa Impulsió (*) 2" 1.47 0.7 3.15 0.065 0.28 

N10-Planta baixa N6-Planta baixa Impulsió (*) 2" 1.18 0.6 3.27 0.044 0.32 

N12-Planta baixa N10-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/2" 0.88 0.7 3.36 0.082 0.40 

N14-Planta baixa N12-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/2" 0.59 0.5 3.43 0.039 0.44 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 7.33 0.069 0.21 

A1-Planta baixa N1-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 2.53 0.024 0.14 

A2-Planta baixa A2-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 7.33 0.069 0.28 

A2-Planta baixa N5-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 2.40 0.023 0.21 

A3-Planta baixa A3-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 7.33 0.069 0.35 

A3-Planta baixa N9-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 2.37 0.022 0.28 

A4-Planta baixa A4-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 7.33 0.069 0.39 

A4-Planta baixa N11-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 2.29 0.022 0.32 

A5-Planta baixa A5-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 7.33 0.069 0.47 

A5-Planta baixa N13-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 2.35 0.022 0.40 

A6-Planta baixa A6-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 7.33 0.069 0.51 

A6-Planta baixa N15-Planta baixa Retorn 1 1/4" 0.29 0.4 2.27 0.022 0.44 

A7-Planta baixa A7-Planta baixa Retorn (*) 1 1/4" 0.29 0.4 7.33 0.069 0.54 

A7-Planta baixa N15-Planta baixa Retorn (*) 1 1/4" 0.29 0.4 5.55 0.053 0.47 

A30-Planta baixa A30-Planta baixa Retorn (*) 2 1/2" 2.06 0.7 0.67 0.008 0.01 

N1-Planta baixa A30-Planta baixa Retorn (*) 2 1/2" 2.06 0.7 9.00 0.107 0.12 

N5-Planta baixa N1-Planta baixa Retorn (*) 2" 1.77 0.9 2.56 0.074 0.19 

N9-Planta baixa N5-Planta baixa Retorn (*) 2" 1.47 0.7 3.16 0.065 0.25 

N11-Planta baixa N9-Planta baixa Retorn (*) 2" 1.18 0.6 3.23 0.043 0.30 

N13-Planta baixa N11-Planta baixa Retorn (*) 1 1/2" 0.88 0.7 3.37 0.081 0.38 

N15-Planta baixa N13-Planta baixa Retorn (*) 1 1/2" 0.59 0.5 3.42 0.038 0.42 

(*) Tram que forma part del recorregut més desfavorable. 
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CANONADES (REFRIGERACIÓ) 

Tramo 
F 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

DP1 

(m.c.a.) 

DP 

(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

 

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre nominal L Longitud 

Q Cabal DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 
 

Taula 24. Canonades en contacte amb l’ambient interior. Sala de butaques. Refrigeració 

CANONADES (CALEFACCIÓ) 

Tramo 
F 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

DP1 

(m.c.a.) 

DP 

(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 7.19 0.075 4.11 

A1-Planta baixa N2-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 2.49 0.026 0.16 

A2-Planta baixa A2-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 7.19 0.075 4.21 

A2-Planta baixa N3-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 2.24 0.023 0.26 

A3-Planta baixa A3-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 7.19 0.075 4.28 

A3-Planta baixa N6-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 2.24 0.023 0.33 

A4-Planta baixa A4-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 7.19 0.075 4.33 

A4-Planta baixa N10-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 2.17 0.023 0.38 

A5-Planta baixa A5-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 7.19 0.075 4.42 

A5-Planta baixa N12-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 2.24 0.023 0.48 

A6-Planta baixa A6-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 7.19 0.075 4.47 

A6-Planta baixa N14-Planta baixa Impulsió 1 1/4" 0.33 0.4 2.19 0.023 0.52 

A7-Planta baixa A7-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/4" 0.33 0.4 7.19 0.075 4.50 

A7-Planta baixa N14-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/4" 0.33 0.4 5.48 0.057 0.55 

A30-Planta baixa A30-Planta baixa Impulsió (*) 2 1/2" 2.28 0.7 0.22 0.003 0.00 

N2-Planta baixa A30-Planta baixa Impulsió (*) 2 1/2" 2.28 0.7 9.82 0.133 0.14 

N3-Planta baixa N2-Planta baixa Impulsió (*) 2" 1.95 1.0 3.01 0.100 0.24 

N6-Planta baixa N3-Planta baixa Impulsió (*) 2" 1.63 0.8 3.15 0.074 0.31 

N10-Planta baixa N6-Planta baixa Impulsió (*) 2" 1.30 0.7 3.27 0.049 0.36 

N12-Planta baixa N10-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/2" 0.98 0.8 3.36 0.092 0.45 

N14-Planta baixa N12-Planta baixa Impulsió (*) 1 1/2" 0.65 0.5 3.43 0.043 0.50 

A1-Planta baixa A1-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 7.33 0.077 0.24 

A1-Planta baixa N1-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 2.53 0.027 0.16 

A2-Planta baixa A2-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 7.33 0.077 0.32 

A2-Planta baixa N5-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 2.40 0.025 0.24 

A3-Planta baixa A3-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 7.33 0.077 0.39 

A3-Planta baixa N9-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 2.37 0.025 0.32 

A4-Planta baixa A4-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 7.33 0.077 0.44 

A4-Planta baixa N11-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 2.29 0.024 0.37 

A5-Planta baixa A5-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 7.33 0.077 0.54 

A5-Planta baixa N13-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 2.35 0.025 0.46 
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CANONADES (CALEFACCIÓ) 

Tramo 
F 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

L 

(m) 

DP1 

(m.c.a.) 

DP 

(m.c.a.) Inicio Final Tipo 

A6-Planta baixa A6-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 7.33 0.077 0.58 

A6-Planta baixa N15-Planta baixa Retorno 1 1/4" 0.33 0.4 2.27 0.024 0.50 

A7-Planta baixa A7-Planta baixa Retorno (*) 1 1/4" 0.33 0.4 7.33 0.077 0.61 

A7-Planta baixa N15-Planta baixa Retorno (*) 1 1/4" 0.33 0.4 5.55 0.059 0.54 

A30-Planta baixa A30-Planta baixa Retorno (*) 2 1/2" 2.28 0.7 0.67 0.009 0.01 

N1-Planta baixa A30-Planta baixa Retorno (*) 2 1/2" 2.28 0.7 9.00 0.123 0.13 

N5-Planta baixa N1-Planta baixa Retorno (*) 2" 1.95 1.0 2.56 0.086 0.22 

N9-Planta baixa N5-Planta baixa Retorno (*) 2" 1.63 0.8 3.16 0.074 0.29 

N11-Planta baixa N9-Planta baixa Retorno (*) 2" 1.30 0.7 3.23 0.049 0.34 

N13-Planta baixa N11-Planta baixa Retorno (*) 1 1/2" 0.98 0.8 3.37 0.093 0.44 

N15-Planta baixa N13-Planta baixa Retorno (*) 1 1/2" 0.65 0.5 3.42 0.043 0.48 

(*) Tramo que forma part del recorregut més desfavorable. 

 

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre nominal L Longitud 

Q Cabal DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 
 

Taula 25. Canonades en contacte amb l’ambient interior. Sala de butaques. Calefacció 

3.8.2.1.4. Pèrdua de calor en canonades 

 El percentatge de pèrdues de calor en las canonades de la instal·lació es el següent: 

Refrigeració: 

EQUIP POTÈNCIA (kW) qref  (kcal/h) PÈRDUA DE CALOR 

ESCENARI 20.20 36.9 0.2 

ESPAIS PÚBLIC 13.30 43.0 0.3 

SALA BUTAQUES 50.00 518.1 1.0 

Taula 26. Pèrdua de calor en canonades. Refrigeració 

Calefacció: 

EQUIP POTÈNCIA (kW) qref  (kcal/h) PÈRDUA DE CALOR 

ESCENARI 22.00 79.6 0.4 

ESPAIS PÚBLIC 13.15 98.8 0.8 

SALA BUTAQUES 53.00 954.6 1.8 

Taula 27. Pèrdua de calor en canonades. Calefacció 

 Per tant, la pèrdua de calor en canonades és inferior al 4.0 %. 
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3.8.2.2. Eficiència energètica dels equips per al transport de fluids 

 Es descriu a continuació la potència específica dels equips de propulsió de fluids i els seus valors límit 

segons la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.5. 

EQUIP SISTEMA CATEGORIA CATEGORIA LÍMIT 

ESCENARI Climatització SFP3 SFP4 

ESPAIS 
PÚBLIC Climatització SFP3 SFP4 

SALA 
BUTAQUES * Climatització SFP2 SFP4 

Taula 28. Eficiència energètica dels equips per al transport de fluids 

*A la sala de butaques hi ha 7 equips Fancoil de la mateixa potència, i per tant, amb les mateixes categories. 

3.8.2.3. Eficiència energètica dels motors elèctrics 

Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendiment mínim, 

segons el punt 3 de la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6. 

3.8.2.4. Xarxes de canonades 

 El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada subsistema, 

la longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides. 

3.8.3. Justificació del cumplimient de l'exigència d'eficiència energética al control 

d'instal·lacions tèrmiques de l'apartat 1.2.4.3 

3.8.3.1. Generalitats 

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a que es 

puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes. 

3.8.3.2. Control de les condicions termohigrométriques 

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels 

recintes, segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent: 

- THM-C1: 

Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura exterior i/o 

control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

- THM-C2: 

Com a THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més representatiu. 

- THM-C3: 

Com a THM-C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la temperatura 

exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

- THM-C4: 
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Com a THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més representatiu. 

- THM-C5: 

Com a THM-C3, més control de la humitat relativa en locals. 

 A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes: 

RECINTES SISTEMA DE CONTROL 

ESCENARI THM-C1 

ESPAIS PÚBLIC THM-C1 

SALA BUTAQUES THM-C3 

Taula 29. Sistemes de control 

3.8.3.3. Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització 

El control de la qualitat d'aire interior pot realitzar-se per un dels mètodes descrits en la taula 2.4.3.2. 

CATEGORIA TIPUS DESCRIPCIÓ 

IDA-C1  El sistema funciona contínuament 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor 

IDA-C3 Control per temps El sistema funciona d'acord a un determinat horari 

IDA-C4 
Control per 

presència 
El sistema funciona per una senyal de presència 

IDA-C5 
Control per 

ocupació 
El sistema funciona depenent del nombre de persones presents 

IDA-C6 Control directe 
El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres de 

qualitat de l'aire interior 
Taula 30 Categoria del control de la qualitat de l’aire en les instal·lacions de climatització 

S'ha emprat el mètode IDA-C1 en tots els equips dels diferents recintes.  

3.8.4. Justificació del cumpliment de la exigència de recuperació de energia de 

l'apartat 1.2.4.5 

3.8.4.1. Zonificació 

El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir elevat benestar i 

estalvi d‟energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs interiors i la seva orientació, 

així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament. 
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3.8.5. Justificació del cumpliment de la exigència de aprofitament d'energies 

renovables de l'apartat 1.2.4.6 

La instal·lació tèrmica destinada a la producció d'aigua calenta sanitària compleix amb l'exigència 

bàsica CTE HE 4 “Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària mitjançant la justificació del seu 

document bàsic”. 

3.8.6. Justificació del cumpliment de l'exigència de limitació de l'utilizació d'energía 

convencional de l'apartat 1.2.4.7 

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència: 

1. El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia elèctrica per "efecte 

Joule". 

2. No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte. 

3. No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la interacció de dos 

fluids amb temperatura d'efectes oposats. 

4. No es contempla al projecte la utilització de cap combustible sòlid d'origen fòssil en les instal·lacions 

tèrmiques. 

3.8.7. Llista dels equips consumidors d'energia 

S'inclou a continuació un resumen de tots els equips projectats, amb el seu consum d'energia. 

3.8.7.1.  Refrigeradores i bombes de calor 

3.8.7.1.1. Escenari 

Bomba de calor reversible, aire-aigua, model EWXBZ 801 "HITECSA", potència frigorífica nominal 

de 20,2 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), 

potència calorífica nominal de 22 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 7°C; temperatura de sortida de 

l'aigua: 45°C, salt tèrmic: 5°C), amb grup hidràulic (vas d'expansió de 6 l, pressió nominal disponible de 80,7 

kPa) i dipòsit d'inèrcia de 150 l, cabal d'aigua nominal de 3,474 m³/h, cabal d'aire nominal de 7992 m³/h, i 

potència sonora de 70,5 dBA; amb pressòstat diferencial de cabal, manòmetres, vàlvula de seguretat i purgador 

automàtic d'aire. Les característiques es defineixen a l‟Annex de Climatització, apartat “Climatització 

Escenari”. 

 

Figura 1. Bomba de calor reversible aire-aigua model EWXBZ 801 HITECSA 
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3.8.7.1.2. Espais per al públic 

Bomba de calor reversible, aire-aigua, model EcoLean EAR 0151SKHN "LENNOX", potència 

frigorífica nominal de 13,3 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, 

salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 13,5 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 7°C; 

temperatura de sortida de l'aigua: 45°C, salt tèrmic: 5°C), amb grup hidràulic (vas d'expansió de 5 l, pressió 

nominal disponible de 152 kPa) i dipòsit d'inèrcia de 50 l, cabal d'aigua nominal de 2,29 m³/h, i potència 

sonora de 75,7 dBA; amb interruptor de cabal, filtre, manòmetres, vàlvula de seguretat i purgador automàtic 

d'aire. Les característiques es defineixen a l‟Annex de Climatització, apartat “Climatització Espais per al 

Públic”. 

 

Figura 2. Bomba de calor reversible aire-aigua model EcoLean EAR 0151SKHN LENNOX 

3.8.7.1.3. Sala de butaques 

Bomba de calor reversible, aire-aigua, model EWXBZ 2002 "HITECSA", potència frigorífica nominal 

de 50 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 35°C; temperatura de sortida de l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), 

potència calorífica nominal de 53 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 7°C; temperatura de sortida de 

l'aigua: 45°C, salt tèrmic: 5°C), amb grup hidràulic (got d'expansió de 10 l, pressió nominal disponible de 82,4 

kPa) i dipòsit d'inèrcia de 350 l, cabal d'aigua nominal de 8,6 m³/h, cabal d'aire nominal de 21996 m³/h, i 

potència sonora de 77,5 dBA; amb pressòstat diferencial de cabal, manòmetres, vàlvula de seguretat i purgador 

automàtic d'aire. Les característiques es defineixen a l‟Annex de Climatització, apartat “Climatització Sala de 

Butaques”. 

 

Figura 3. Bomba de calor reversible aire-aigua model EWXBZ 2002 HITECSA 
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3.8.7.2. Equips de transport de fluids. Fancoil 

3.8.7.2.1. Escenari 

Fancoil de sostre de baixa silueta, model BHW 720 "HITECSA", sistema de dos tubs, potència 

frigorífica total nominal de 20,2 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de 

l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 26,5 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 20°C; 

temperatura d'entrada de l'aigua: 50°C), cabal d'aigua nominal de 3,474 m³/h, cabal d'aire nominal de 3500 

m³/h, pressió d'aire nominal de 49,1 Pa i potència sonora nominal de 61 dBA, amb vàlvula de tres vies, model 

VXP47.15-4 "HIDROFIVE", amb actuador STP71HDF; inclús connexions. Les característiques es defineixen 

a l‟Annex de Climatització, apartat “Climatització Escenari”. 

 

Figura 4. Fancoil de sostre de baixa silueta model BHW 720 HITECSA 

3.8.7.2.2. Espais per al públic 

Fancoil de sostre de baixa silueta, model BHW 515 "HITECSA", sistema de dos tubs, potència 

frigorífica total nominal de 15,3 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de 

l'aigua: 7°C, salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 19,7 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 20°C; 

temperatura d'entrada de l'aigua: 50°C), de 3 velocitats, cabal d'aigua nominal de 2,632 m³/h, cabal d'aire 

nominal de 2800 m³/h, pressió d'aire nominal de 54 Pa i potència sonora nominal de 59 dBA, amb vàlvula de 

tres vies, model VXP47.15-4 "HIDROFIVE", amb actuador STP71HDF; inclús connexions. Les 

característiques es defineixen a l‟Annex de Climatització, apartat “Climatització Espais per al Públic”. 

 

Figura 5. Fancoil de sostre de baixa silueta model BHW 515 HITECSA 

3.8.7.2.3. Sala de butaques 

Fancoil de sostre d'alta pressió, model BSW 20 "HITECSA", sistema de dos tubs, potència frigorífica 

total nominal de 7,05 kW (temperatura humida d'entrada de l'aire: 19°C; temperatura d'entrada de l'aigua: 7°C, 

salt tèrmic: 5°C), potència calorífica nominal de 8,51 kW (temperatura d'entrada de l'aire: 20°C; temperatura 

d'entrada de l'aigua: 50°C), de 3 velocitats, cabal d'aigua nominal d'1,215 m³/h, cabal d'aire nominal de 1423 
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m³/h i potència sonora nominal de 69 dBA, amb vàlvula de tres vies amb bypass (4 vies), model VMP47.15-

2,5 "HIDROFIVE", amb actuador STP71HDF; fins i tot connexions. Les característiques es defineixen a 

l‟Annex de Climatització, apartat “Climatització Sala de Butaques”. 

 

Figura 6. Fancoil de sostre de baixa silueta model BSW 20 HITECSA 

3.9. Exigència de seguretat 

3.9.1. Justificació del cumpliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i 

fred de l'apartat 3.4.1. 

3.9.1.1. Condicions generals 

Els generadors de calor i fred utilitzats en la instal·lació compleixen amb l'establert en la Instrucció 

Tècnica 1.3.4.1.1 Condicions generals del RITE. 

3.9.1.2. Sales de màquines 

L'àmbit d'aplicació de les sales de màquines, així com les característiques comuns dels locals 

destinades a les mateixes, incloent les seves dimensions i ventilació, s'ha disposat segons la Instrucció Tècnica 

1.3.4.1.2 Sales de màquines del RITE.  

3.9.1.3. Xemeneies 

L'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici es realitza 

d'acord a la instrucció tècnica 1.3.4.1.3 Xemeneies, així com el seu disseny i dimensionament i la possible 

evacuació per conducte amb sortida directa a l'exterior o al pati de ventilació. 

3.9.1.4. Emmagatzemament de biocombustibles sòlids 

No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi biocombustible. 

3.9.2. Justificació del cumpliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de 

canonades i conductes de calor i fred de l'apartat 3.4.2. 

3.9.2.1. Alimentació 

L'alimentació dels circuits tancats de la instal·lació tèrmica es realitza mitjançant un dispositiu que 

serveix per a reposar les pèrdues d'aigua.  

El diàmetre de la connexió d'alimentació s'ha dimensionat segons la següent taula: 
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POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL (kW) 
CALOR FRED 

DN  (mm) DN  (mm) 

P ≤ 70 15 20 

70 < P ≤  150 20 25 

150 < P ≤ 400 25 32 

400 < P 32 40 

Taula 31.  Diàmetre de la connexió d'alimentació 

3.9.2.2. Buidat i purga 

Les xarxes de canonades han sigut dissenyades de tal manera que puguin buidar-se de forma parcial i 

total. El buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal·lació amb un diàmetre mínim segons la 

següent taula: 

POTÈNCIA TÈRMICA NOMINAL (kW) 
CALOR FRED 

DN  (mm) DN  (mm) 

P ≤  70 20 25 

70 < P ≤  150 25 32 

150 < P ≤ 400 32 40 

400 < P 40 50 

Taula 32.  Diàmetre mínim de les canonades de buidat i purga 

Els punts alts dels circuits estan previstos d'un dispositiu de purga d'aire. 

3.9.2.3. Expansió i circuit tancat 

Els circuits tancats d'aigua de la instal·lació estan equipats amb un dispositiu d'expansió de tipus 

tancat, que permet absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del fluid. 

El disseny i el dimensionament dels sistemes d'expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en l'obra 

s'han realitzat segons la norma UNE 100155. 

3.9.2.4. Dilatació, cop d'ariet, filtració 

Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de la temperatura 

han sigut compensades segons el procediment establert en la instrucció tècnica 1.3.4.2.6 Dilatació del RITE. 

La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques d'alguns elements 

del circuit es realitza conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.7 Cop d'ariet del RITE. 

Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la instrucció tècnica 

1.3.4.2.8 Filtració del RITE  
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3.9.2.5. Conductes d'aire 

El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com elements 

complementaris (plènums, connexió d‟unitats  terminals, passadissos, tractament d'aigua, unitats terminals) 

s'ha realitzat conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE. 

Els conductes són de llana mineral amb un espessor de 25 mm i corresponen a la marca Knauf 

Insulation.  

 

Figura 7. Conductes aire KNAUF INSULATION. 

Els diferents diàmetres i dimensions dels conductes dels recintes es descriuen a continuació: 

3.9.2.5.1. Escenari 

CONDUCTES 

Tram Q 

(m³/h) 

w x h 

(mm) 

V 

(m/s) 

F 

(mm) 

L 

(m) 

DP1 

(mm.c.a.) 

DP 

(mm.c.a.) 

D 

(mm.c.a.) Inici Final 

A1-Planta baixa N6-Planta baixa 3500.0 500x400 5.2 488.1 0.10  0.69  

A2-Planta baixa A2-Planta baixa 529.9 500x150 2.3 286.8 0.02 0.89 2.52 0.65 

N2-Planta baixa A2-Planta baixa 529.9 300x250 2.1 299.1 2.48  1.46  

N2-Planta baixa A3-Planta baixa 515.5 250x250 2.4 273.3 0.46  1.74  

A3-Planta baixa A3-Planta baixa 515.5 400x150 2.7 260.1 0.02 0.84 2.69 0.48 

N4-Planta baixa N2-Planta baixa 1045.3 300x250 4.1 299.1 1.90  1.36  

N4-Planta baixa A4-Planta baixa 625.2 300x250 2.5 299.1 0.52  1.65  

A4-Planta baixa A4-Planta baixa 625.2 500x150 2.7 286.8 0.02 0.71 2.46 0.70 

N6-Planta baixa N4-Planta baixa 1670.5 400x300 4.1 377.7 0.44  1.27  

N6-Planta baixa N8-Planta baixa 1829.5 400x300 4.5 377.7 2.35  1.50  

A7-Planta baixa A7-Planta baixa 767.4 600x150 2.8 310.2 0.02 0.67 2.43 0.73 

N8-Planta baixa A7-Planta baixa 767.4 400x250 2.3 343.3 3.08  1.64  

N8-Planta baixa N12-Planta baixa 1062.1 300x300 3.5 327.9 1.41  2.02  

N9-Planta baixa A12-Planta baixa 326.6 200x200 2.4 218.6 0.85  2.33  

N9-Planta baixa A14-Planta baixa 328.0 200x200 2.4 218.6 0.99  2.27  

A12-Planta baixa A12-Planta baixa 326.6 250x150 2.6 210.0 0.02 0.75 3.17  

A14-Planta baixa A14-Planta baixa 328.0 250x150 2.6 210.0 0.02 0.75 3.12 0.05 

N12-Planta baixa N9-Planta baixa 654.6 250x250 3.1 273.3 1.82  2.08  

N12-Planta baixa A13-Planta baixa 197.9 200x150 2.0 188.9 0.91  2.32  

N12-Planta baixa A11-Planta baixa 209.6 200x150 2.1 188.9 0.89  2.36  

A13-Planta baixa A13-Planta baixa 197.9 200x150 2.0 188.9 0.02 0.52 2.89 0.27 
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CONDUCTES 

Tram Q 

(m³/h) 

w x h 

(mm) 

V 

(m/s) 

F 

(mm) 

L 

(m) 

DP1 

(mm.c.a.) 

DP 

(mm.c.a.) 

D 

(mm.c.a.) Inici Final 

A11-Planta baixa A11-Planta baixa 209.6 200x150 2.1 188.9 0.02 0.58 3.00 0.17 

 

Abreviatures utilitzades 

Q Cabal L Longitud 

w x h Dimensions (Ample x Alt) DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 

F Diàmetre equivalent. D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta 

més desfavorable 
 

Taula 33. Conductes aire. Escenari 

3.9.2.5.2. Espais per al públic 

CONDUCTES 

Tram Q 

(m³/h) 

w x h 

(mm) 

V 

(m/s) 

F 

(mm) 

L 

(m) 

DP1 

(mm.c.a.) 

DP 

(mm.c.a.) 

D 

(mm.c.a.) Inici Final 

N10-Planta baixa N8-Planta baixa 1800.0 400x250 5.4 343.3 2.14  2.25  

N10-Planta baixa A7-Planta baixa 360.0 250x200 2.1 244.1 1.06  2.11  

N10-Planta baixa A1-Planta baixa 2160.0 400x300 5.4 377.7 1.52  1.46  

A7-Planta baixa A7-Planta baixa 360.0 300x150 2.4 228.5 0.02 1.73 3.92 1.01 

N1-Planta baixa N2-Planta baixa 720.0 250x200 4.3 244.1 4.47  3.26  

A2-Planta baixa A2-Planta baixa 360.0 300x150 2.4 228.5 0.02 0.41 4.00 0.94 

N2-Planta baixa A2-Planta baixa 360.0 250x200 2.1 244.1 4.84  3.50  

N2-Planta baixa A3-Planta baixa 360.0 250x200 2.1 244.1 1.10  3.63  

A3-Planta baixa A3-Planta baixa 360.0 300x150 2.4 228.5 0.02 0.91 4.62 0.31 

N4-Planta baixa N1-Planta baixa 720.0 250x200 4.3 244.1 3.60  2.82  

N4-Planta baixa A4-Planta baixa 360.0 250x200 2.1 244.1 1.14  2.86  

A4-Planta baixa A4-Planta baixa 360.0 300x150 2.4 228.5 0.02 0.91 3.85 1.08 

N6-Planta baixa N4-Planta baixa 1080.0 300x250 4.3 299.1 2.22  2.51  

N6-Planta baixa A5-Planta baixa 360.0 250x200 2.1 244.1 1.14  2.89  

A5-Planta baixa A5-Planta baixa 360.0 300x150 2.4 228.5 0.02 1.73 4.70 0.24 

N8-Planta baixa N6-Planta baixa 1440.0 300x300 4.7 327.9 3.58  2.43  

N8-Planta baixa A6-Planta baixa 360.0 250x200 2.1 244.1 2.16  3.12  

A6-Planta baixa A6-Planta baixa 360.0 300x150 2.4 228.5 0.02 1.73 4.93  

 

Abreviatures utilitzades 

Q Cabal L Longitud 

w x h Dimensions (Ample x Alt) DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 

F Diàmetre equivalent. D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més 

desfavorable 
 

Taula 34. Conductes aire. Espais per al públic 
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3.9.2.5.3. Sala de butaques 

CONDUCTES 

Tram Q 

(m³/h) 

w x h 

(mm) 

V 

(m/s) 

F 

(mm) 

L 

(m) 

DP1 

(mm.c.a.) 

DP 

(mm.c.a.) 

D 

(mm.c.a.) Inici Final 

A8-Planta baja A8-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 4.63  

A17-Planta baja A17-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 4.16  

A16-Planta baja A16-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 4.26  

A15-Planta baja A15-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 4.35  

A14-Planta baja A14-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 4.46  

A13-Planta baja A13-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 4.58  

A12-Planta baja A12-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 5.60  

A9-Planta baja A9-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 3.37 1.21 

A9-Planta baja A56-Planta baja 1600.0  4.5 355.0 5.38  3.26  

A10-Planta baja A10-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 5.18 0.42 

A10-Planta baja A60-Planta baja 1600.0  3.5 400.0 3.18  4.31  

A11-Planta baja A11-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 4.00 1.59 

A11-Planta baja A58-Planta baja 3200.0  4.5 500.0 5.31  3.40  

A18-Planta baja A18-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 3.29 1.17 

A18-Planta baja A54-Planta baja 1600.0  4.5 355.0 4.94  3.16  

A19-Planta baja A19-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 3.23 1.12 

A19-Planta baja A53-Planta baja 1600.0  4.5 355.0 4.33  3.06  

A20-Planta baja A20-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 3.17 1.09 

A20-Planta baja A50-Planta baja 1600.0  4.5 355.0 3.95  2.98  

A21-Planta baja A21-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 3.11 1.05 

A21-Planta baja A49-Planta baja 1600.0  4.5 355.0 3.45  2.89  

A22-Planta baja A22-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 4.02 0.61 

A22-Planta baja A46-Planta baja 1600.0  4.5 355.0 2.73  3.36  

A1-Planta baja A23-Planta baja 4000.0  5.7 500.0 1.11  1.57  

A2-Planta baja A24-Planta baja 4000.0  5.7 500.0 1.20  1.57  

A3-Planta baja A25-Planta baja 4000.0  5.7 500.0 1.20  1.57  

A4-Planta baja A26-Planta baja 4000.0  5.7 500.0 1.20  1.57  

A5-Planta baja A27-Planta baja 4000.0  5.7 500.0 1.28  1.58  

A6-Planta baja A28-Planta baja 4000.0  5.7 500.0 1.24  1.58  

A7-Planta baja A29-Planta baja 5600.0  5.5 600.0 1.19  1.55  

A23-Planta baja A23-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.80 1.83 

A23-Planta baja A47-Planta baja 3200.0  5.6 450.0 2.87  2.37  

A24-Planta baja A24-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.04 2.12 

A24-Planta baja A48-Planta baja 3200.0  5.6 450.0 3.27  2.04  

A25-Planta baja A25-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.04 2.22 

A25-Planta baja A51-Planta baja 3200.0  5.6 450.0 3.72  2.07  

A26-Planta baja A26-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.04 2.32 

A26-Planta baja A52-Planta baja 3200.0  5.6 450.0 4.20  2.10  

A27-Planta baja A27-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.04 2.42 

A27-Planta baja A55-Planta baja 3200.0  5.6 450.0 4.81  2.15  

A28-Planta baja A28-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.04 2.54 

A28-Planta baja A57-Planta baja 3200.0  5.6 450.0 5.68  2.21  
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CONDUCTES 

Tram Q 

(m³/h) 

w x h 

(mm) 

V 

(m/s) 

F 

(mm) 

L 

(m) 

DP1 

(mm.c.a.) 

DP 

(mm.c.a.) 

D 

(mm.c.a.) Inici Final 

A29-Planta baja A29-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.78 2.82 

A29-Planta baja A59-Planta baja 4800.0  5.4 560.0 3.43  2.29  

A46-Planta baja A46-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 3.95 0.68 

A46-Planta baja A8-Planta baja 800.0  2.2 355.0 2.89  3.50  

A47-Planta baja A47-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.89 1.75 

A47-Planta baja A22-Planta baja 2400.0  4.2 450.0 2.80  2.80  

A48-Planta baja A48-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.55 1.61 

A48-Planta baja A21-Planta baja 2400.0  4.2 450.0 3.32  2.49  

A49-Planta baja A49-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 3.47 0.69 

A49-Planta baja A17-Planta baja 800.0  2.2 355.0 3.20  3.03  

A50-Planta baja A50-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 3.56 0.70 

A50-Planta baja A16-Planta baja 800.0  2.2 355.0 3.69  3.13  

A51-Planta baja A51-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.58 1.68 

A51-Planta baja A20-Planta baja 2400.0  4.2 450.0 4.02  2.55  

A52-Planta baja A52-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.62 1.74 

A52-Planta baja A19-Planta baja 2400.0  4.2 450.0 4.59  2.61  

A53-Planta baja A53-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 3.64 0.71 

A53-Planta baja A15-Planta baja 800.0  2.2 355.0 4.38  3.23  

A54-Planta baja A54-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 3.74 0.72 

A54-Planta baja A14-Planta baja 800.0  2.2 355.0 4.82  3.34  

A55-Planta baja A55-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.67 1.80 

A55-Planta baja A18-Planta baja 2400.0  4.2 450.0 4.90  2.67  

A56-Planta baja A56-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 3.85 0.73 

A56-Planta baja A13-Planta baja 800.0  2.2 355.0 5.49  3.45  

A57-Planta baja A57-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.72 1.85 

A57-Planta baja A9-Planta baja 2400.0  4.2 450.0 5.27  2.75  

A58-Planta baja A58-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 4.62 0.97 

A58-Planta baja A10-Planta baja 2400.0  4.2 450.0 5.30  3.96  

A59-Planta baja A59-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 2.82 2.78 

A59-Planta baja A11-Planta baja 4000.0  4.5 560.0 3.44  2.78  

A60-Planta baja A60-Planta baja 800.0  5.6 225.0 0.02 0.23 5.53 0.07 

A60-Planta baja A12-Planta baja 800.0  2.2 355.0 3.35  4.47  

 

Abreviatures utilitzades 

Q Cabal L Longitud 

w x h Dimensions (Ample x Alt) DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 

F Diàmetre equivalent. D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta 

més desfavorable 
 

Taula 35. Conductes aire. Sala de butaques 
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3.9.2.6. Reixetes d’impulsió i retorn d’aire 

El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com elements 

complementaris (plènums, connexió d‟unitats  terminals, passadissos, tractament d'aigua, unitats terminals) 

s'ha realitzat conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE. 

 Les reixetes d‟impulsió i retorn d‟aire, sèrie ASL de “TROX Technik”, amb marc frontal amb 

disseny de forma aerodinàmica la qual afavoreix la difusió, amb les pales horitzontals regulables 

individualment i subjectes mitjançant una fixació oculta. Les característiques les trobem a l‟Annex de 

Climatització. Les  diferents dimensions de les reixetes es descriuen a continuació: 

 

Figura 8. Reixetes d’impulsió i retorn d’aire sèrie ASL de TROX Technik 

3.9.2.6.1. Escenari 

DIFUSORS I REIXETES 

Tipus  
w x h 

(mm) 

Q 

(m³/h) 

A 

(cm²) 

X 

(m) 

P 

(dBA) 

DP1 

(mm.c.a.) 

DP 

(mm.c.a.) 

D 

(mm.c.a.) 

A2-Planta baixa: Reixeta d'impulsió  325x225 529.9 430.00 9.0 22.4 0.89 2.52 0.65 

A3-Planta baixa: Reixeta d'impulsió  325x225 515.5 430.00 8.8 21.6 0.84 2.69 0.48 

A4-Planta baixa: Reixeta d'impulsió  425x225 625.2 570.00 9.2 18.9 0.71 2.46 0.70 

A7-Planta baixa: Reixeta d'impulsió  525x225 767.4 720.00 10.1 18.0 0.67 2.43 0.73 

A12-Planta baixa: Reixeta d'impulsió  425x125 326.6 290.00 6.8 19.7 0.75 3.17 0.00 

A14-Planta baixa: Reixeta d'impulsió  425x125 328.0 290.00 6.8 19.8 0.75 3.12 0.05 

A13-Planta baixa: Reixeta d'impulsió  325x125 197.9 210.00 4.8 14.3 0.52 2.89 0.27 

A11-Planta baixa: Reixeta d'impulsió  325x125 209.6 210.00 5.1 16.0 0.58 3.00 0.17 

A5-Planta baixa: Reixeta de retorn per plènum  325x225 529.9 330.00  29.5 0.68 0.68 0.00 

A6-Planta baixa: Reixeta de retorn per plènum  325x225 515.5 330.00  28.6 0.65 0.65 0.00 

A8-Planta baixa: Reixeta de retorn per plènum  425x225 625.2 440.00  25.7 0.53 0.53 0.00 

A9-Planta baixa: Reixeta de retorn per plènum  525x225 767.4 550.00  25.2 0.52 0.52 0.00 

A15-Planta baixa: Reixeta de retorn per plènum  325x125 209.6 160.00  23.3 0.45 0.45 0.00 

A16-Planta baixa: Reixeta de retorn per plènum  425x125 326.6 220.00  27.1 0.58 0.58 0.00 

A17-Planta baixa: Reixeta de retorn per plènum  325x125 197.9 160.00  21.5 0.41 0.41 0.00 

A18-Planta baixa: Reixeta de retorn per plènum  425x125 328.0 220.00  27.2 0.59 0.59 0.00 
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DIFUSORS I REIXETES 

Tipus  
w x h 

(mm) 

Q 

(m³/h) 

A 

(cm²) 

X 

(m) 

P 

(dBA) 

DP1 

(mm.c.a.) 

DP 

(mm.c.a.) 

D 

(mm.c.a.) 

 

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre P Potència sonora 

w x h Dimensions (Ample x Alt) DP1 Pèrdua de pressió 

Q Cabal DP Pèrdua de pressió acumulada 

A Àrea efectiva D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més 

desfavorable 

X Abast   
 

Taula 36. Reixetes d’impulsió i retorn d’aire. Escenari 

3.9.2.6.2. Espais per al públic 

DIFUSORS I REIXETES 

Tipus  
w x h 

(mm) 

Q 

(m³/h) 

A 

(cm²) 

X 

(m) 

P 

(dBA) 

DP1 

(mm.c.a.) 

DP 

(mm.c.a.) 

D 

(mm.c.a.) 

A7-Planta baixa: Reixeta d‟impulsió  325x125 360.0 210.00 8.8 32.4 1.73 3.92 1.01 

A8-Planta baixa: Reixeta de retorno por plènum  325x125 360.0 160.00  39.7 1.34 1.34 0.00 

A9-Planta baixa: Reixeta de retorno por plènum  325x125 360.0 160.00  39.7 1.34 1.34 0.00 

A10-Planta baixa: Reixeta de retorno por plènum  325x125 360.0 160.00  39.7 1.34 1.34 0.00 

A11-Planta baixa: Reixeta de retorno por plènum  425x125 360.0 220.00  30.0 0.71 0.71 0.00 

A12-Planta baixa: Reixeta de retorno por plènum  425x125 360.0 220.00  30.0 0.71 0.71 0.00 

A13-Planta baixa: Reixeta de retorno por plènum  325x225 360.0 330.00  17.7 0.32 0.32 0.00 

A2-Planta baixa: Reixeta d‟impulsió  325x225 360.0 430.00 6.1 10.7 0.41 4.00 0.94 

A3-Planta baixa: Reixeta d‟impulsió  425x125 360.0 290.00 7.5 22.6 0.91 4.62 0.31 

A4-Planta baixa: Reixeta d‟impulsió  425x125 360.0 290.00 7.5 22.6 0.91 3.85 1.08 

A5-Planta baixa: Reixeta d‟impulsió  325x125 360.0 210.00 8.8 32.4 1.73 4.70 0.24 

A6-Planta baixa: Reixeta d‟impulsió  325x125 360.0 210.00 8.8 32.4 1.73 4.93 0.00 

 

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre P Potència sonora 

w x h Dimensions (Ample x Alt) DP1 Pèrdua de pressió 

Q Cabal DP Pèrdua de pressió acumulada 

A Àrea efectiva D 
Diferència de pressió respecto al difusor o reixeta  

més desfavorable 

X Alcans   
 

Taula 37. Reixetes d’impulsió i retorn d’aire. Espais per al públic 

3.9.2.6.3. Sala de butaques 

DIFUSORS I REIXETES 

Tipo 
F 

(mm) 

w x h 

(mm) 

Q 

(m³/h) 

A 

(cm²) 

X 

(m

) 

P 

(dBA

) 

DP1 

(mm.c.a.

) 

DP 

(mm.c.a.

) 

D 

(mm.c.a.

) 

A8-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 4.63 0.00 

A17-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 4.16 0.00 

A16-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 4.26 0.00 

A15-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 4.35 0.00 
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DIFUSORS I REIXETES 

Tipo 
F 

(mm) 

w x h 

(mm) 

Q 

(m³/h) 

A 

(cm²) 

X 

(m

) 

P 

(dBA

) 

DP1 

(mm.c.a.

) 

DP 

(mm.c.a.

) 

D 

(mm.c.a.

) 

A14-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 4.46 0.00 

A13-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 4.58 0.00 

A12-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 5.60 0.00 

A9-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 3.37 1.21 

A10-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 5.18 0.42 

A11-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 4.00 1.59 

A18-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 3.29 1.17 

A19-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 3.23 1.12 

A20-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 3.17 1.09 

A21-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 3.11 1.05 

A22-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 4.02 0.61 

A23-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.80 1.83 

A24-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.04 2.12 

A25-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.04 2.22 

A26-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.04 2.32 

A27-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.04 2.42 

A28-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.04 2.54 

A29-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.78 2.82 

A31-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A32-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A33-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A34-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A35-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A36-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A37-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A38-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A39-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A40-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A41-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A42-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A43-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A44-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 
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DIFUSORS I REIXETES 

Tipo 
F 

(mm) 

w x h 

(mm) 

Q 

(m³/h) 

A 

(cm²) 

X 

(m

) 

P 

(dBA

) 

DP1 

(mm.c.a.

) 

DP 

(mm.c.a.

) 

D 

(mm.c.a.

) 

A45-Planta baja: Rejilla de 

retorno por plènum 
 525x325 1973.3 830.00  41.4 1.50 1.50 0.00 

A46-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 3.95 0.68 

A47-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.89 1.75 

A48-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.55 1.61 

A49-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 3.47 0.69 

A50-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 3.56 0.70 

A51-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.58 1.68 

A52-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.62 1.74 

A53-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 3.64 0.71 

A54-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 3.74 0.72 

A55-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.67 1.80 

A56-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 3.85 0.73 

A57-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.72 1.85 

A58-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 4.62 0.97 

A59-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 2.82 2.78 

A60-Planta baja: Difusor 584.0  800.0 1150.00 1.1 16.0 0.23 5.53 0.07 

 

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre P Potència sonora 

w x h Dimensions (Ample x Alo) DP1 Pèrdua de pressió 

Q Cabal DP Pèrdua de pressió acumulada 

A Àrea efectiva D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta 

més desfavorable 

X Alcans   
 

Taula 37. Reixetes d’impulsió i retorn d’aire. Sala de butaques 

3.9.3. Justificació del cumpliment de l'exigència de protecció contra incendis de 

l'apartat 3.4.3. 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es d'aplicació a 

la instal·lació tèrmica. 

3.9.4. Justificació del cumpliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 

3.4.4. 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels 

emissors de calor, tenen una temperatura major que 60 °C. 

Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una temperatura 

menor de 80 °C. 

L‟accessibilitat a la instal·lació, la senyalització i l‟amidament  de la mateixa s'ha dissenyat conforme a 

la instrucció tècnica 1.3.4.4 Seguretat d'utilització del RITE. 
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4.  MEMÒRIA FONTANERIA 
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4.1. Objecte 

L'objecte d'aquest projecte tècnic és especificar tots i cada un dels elements que composen la 

instal·lació de subministrament d'aigua, així com justificar, mitjançant els corresponents càlculs, el compliment 

del CTE DB HS4. 

4.2. Normativa aplicable 

En la realització del projecte s'ha tingut en compte el CTE DB HS4 'Subministrament d'aigua'. 

Les disposicions legals a complir per l’edifici, relacionades amb la prevenció de Legionel·la, és la 

següent:  

- Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel·losi.  

- Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en 

els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió 

Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques del Edificis, que estableix les condicions que han de 

complir les instal·lacions tèrmiques dels edificis (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària), 

modificat pel Reial Decret 1218/2002, de 22 de novembre.  

- Norma UNE 100.030:2001 IN. Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de 

legionel·la en instal·lacions.  

- Decret 352/2004 de 27 de juliol pel que s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la 

prevenció i el control de la legionel·losis (DOGC. Nº 4185 de 29/07/2004) . 

4.3. Identificació de les instal·lacions susceptibles de convertir-se en 

focus per a la propagació de la legionel·la  

A l’edifici on es desenvoluparà l’activitat, tenim com a instal·lacions que puguin ser susceptibles de 

convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia, les exposades a continuació.  

Podem classificar aquestes instal·lacions, segons l’article 2.2 del Reial Decret 865/2003, en dos grans 

grups:  

4.3.1. Instal·lacions amb major probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la  

- Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn.  

- Sistemes d’aigua climatitzada amb agitació constant i recirculació a través de raigs d’alta velocitat o la 

injecció d’aire (dutxes).  

4.3.2. Instal·lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la  

- Sistemes d’instal·lació interior d’aigua freda de consum humà (canonades, dipòsits, cisternes).  

- Sistemes d’aigua contra incendis. 
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4.3.3. Descripció de les instal·lacions de risc  

Els titular i les empreses instal·ladores de torres de refrigeració i condensadors corporatius estan 

obligats a realitzar les notificacions exposades a l’article 3 del Reial Decret 865/2003. 

4.4. Característiques de la instal·lació 

4.4.1. Escomesa 

La instal·lació d’aigua freda per a forniment a l’edifici s’inicia en una connexió de servei d’aigua 

procedent de la xarxa de forniment exterior per part de la companyia concessionària del servei. L’escomesa es 

conduirà a la zona prevista per contenir el comptador instal·lat en un armari, amb registre des de l’exterior. 

 La instal·lació d'escomesa soterrada per proveïment d'aigua de 1,25 m de longitud, que uneix la xarxa 

general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, 

continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de 

polietilè PE 100, de 50 mm de diàmetre exterior, PN=25 atm i 6,9 mm de gruix. 

Es trobarà col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada; 

collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre la presa i 

la xarxa; clau de tall d'esfera de 1 1/2" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant 

unió roscada, situada junt a l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en pericó prefabricada de 

polipropilè de 40x40x40 cm, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. 

Tub de polietilè PE 100, PN=25 atm, segons UNE-EN 12201-2 

ESCOMESA 

Tram 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(l/s) 
K 

Q 

(l/s) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psort 

(m.c.a.) 

1-2 1.25 1.43 13.70 0.19 2.61 0.30 36.20 50.00 2.53 0.27 29.50 28.93 

 

Abreviatures utilitzades 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 

Qb Cabal brut v Velocitat 

K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 

h Desnivell Psort Pressió de sortida 
 

Taula 1. Característiques de l’escomesa 

4.4.2. Tubs d'alimentació 

Circuit més desfavorable 

Instal·lació d'alimentació d'aigua potable de 5,3 m de longitud, soterrada, formada per tub d'acer 

galvanitzat, segons UNE 19048, estiratge sense soldadura, de 2" DN 50 mm de diàmetre, col·locat sobre llit de 

sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada 

mitjançant equip manual amb picó vibrant, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la 

mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. 
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TUBS D'ALIMENTACIÓ 

Tram 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(l/s) 
K 

Q 

(l/s) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psort 

(m.c.a.) 

2-3 4.35 5.00 13.70 0.19 2.61 1.70 50.10 50.00 1.32 0.20 24.93 23.04 

3-4 0.34 0.39 13.70 0.19 2.61 0.00 50.10 50.00 1.32 0.02 1.60 1.58 

4-5 0.61 0.70 13.70 0.19 2.61 0.00 50.10 50.00 1.32 0.03 52.27 51.75 

 

Abreviatures utilitzades 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 

Qb Cabal brut v Velocitat 

K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 

h Desnivell Psort Pressió de sortida 
 

Taula 2. Característiques dels tubs d’alimentació 

4.4.3. Grup de pressió 

S’ha previst instal·lar un grup de pressió per alimentar la totalitat de l’edifici.                                                                                                                                

El grup de pressió estarà format 3 bombes centrífugues multietapes verticals, amb quadre electrònic i 

variador de freqüència incorporat al quadre, potència nominal total de 4,5 kW, model Wilo COR-3 MVI 

406/TR. Les característiques de l‟element les trobem a l‟Annex de Fontaneria. 

 

Figura 1. Grup de pressió model COR-3 MVI 406/TR de WILO 

Les bombes dels grups de pressió disposaran de vàlvules, filtres, vàlvules de retenció en la impulsió, 

maniguets antivibradors en la impulsió i aspiració i entraran en cascada i es variaran les condicions per a que 

entrin, de forma alternativa, a fi de permetre un uniforme desgast de totes les bombes.  

El grup de pressió disposarà d’un quadre elèctric propi per a l’alimentació i el control de les bombes, 

incorporant pressòstats, amperímetres individuals per bomba, voltímetres polsadors de parada i marxa manual 

individual per bomba, pilots individuals temporitzador i comptador d’hores.  
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Es muntarà un variador de freqüència de forma tal que permeti regular la velocitat de dues de les 

bombes del grup de pressió i aconseguir que es comportin com a bombes de velocitat variable; amb la finalitat 

d’adequar el subministrament del cabal a la xarxa de manera proporcionada a la demanda, mantenint sempre un 

pressió constant en la xarxa i evitant si és possible les variacions de pressió dels grups de velocitat constant. 

Per al bon funcionament d’aquest tipus de regulació es muntaran els següents elements (convertidor de 

freqüència adequat a la potència de les bombes, transductor de pressió amb senyal de sortida i mòdul de 

control electrònic).  

  A la sortida dels grups de pressió d’aigua sanitària s’instal·larà un col·lector distribuïdor d’acord amb 

l’esquema de principi, del que partiran els circuits independents d’AF de distribució general, aigua freda 

sanitària (AFS), circuit d’alimentació a instal·lació d’aigua calenta sanitària (ACS). El col·lector disposarà 

d’aixetes de buidat, manòmetre i vàlvula de seguretat.  

Cadascun dels circuits que surten del col·lector d’aigua freda (AF) disposaran duna clau de tanca per 

poder independitzar-los de la resta de la instal·lació en cas de necessitat per avaria  o una altra causa.  

  Amb la finalitat de garantir la renovació de l’aigua emmagatzemada en el dipòsit regulador (al menys 

dos cops cada 24 hores), en el cas de que s’aprofiti la pressió i cabal subministrat per la xarxa, s’ha previst una 

electrovàlvula en el bypass de connexió de servei, un programador i el complexionat de control corresponent 

per a funcionament automàtic del sistema. 

GRUP DE PRESSIÓ 

Gp 
Qcal 

(l/s) 

Pcal 

(m.c.a.) 

Qdis 

(l/s) 

Pdis 

(m.c.a.) 

Vdep 

(l) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psort 

(m.c.a.) 

4 2.61 50.69 2.61 50.69 24.00 1.58 52.27 

 

Abreviatures utilitzades 

Gp Grup de pressió Pdis Pressió de disseny 

Qcal Cabal de càlcul Vdep Capacitat del dipòsit de membrana 

Pcal Pressió de càlcul Pent Pressió d'entrada 

Qdis Cabal de disseny Psort Pressió de sortida 
 

Taula 3. Característiques del grup de pressió 

4.4.4. Instal·lacions particulars 

Des del col·lector del grup de pressió de distribució als serveis de l’edifici, s’efectua en les 

distribucions de canonades per el fals terra i per fals sostre de la planta baixa dirigint la distribució cap al 

muntant general de distribució. La xarxa d’aigua freda sanitària (AFS) alimentarà la omplerta dels circuits de 

climatització de l’edifici.  

  En el recorregut el muntant i col·lectors generals d’AFS, es realitzaran les derivacions corresponents 

per alimentar als locals amb necessitat d’aquesta instal·lació amb recorreguts horitzontals per sostres i falsos 

sostres i baixades verticals d’alimentació als aparells.  

  El material emprat en la xarxa de distribució general d’AFS, és el tub de polietilè reticulat (PE-X), 

sèrie 5, PN=6 atm, segons UNE-EN ISO 15875-2.  
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INTAL·LACIONS PARTICULARS 

Tram Ttub 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(l/s) 
K 

Q 

(l/s) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psort 

(m.c.a.) 

5-6 Instal·lació interior (F) 0.23 0.27 13.70 0.19 2.61 0.00 32.60 40.00 3.12 0.08 51.75 51.66 

6-7 Instal·lació interior (F) 0.29 0.33 5.80 0.33 1.90 0.00 32.60 40.00 2.28 0.06 51.66 51.60 

7-8 Instal·lació interior (F) 2.61 3.00 2.48 0.39 0.98 1.30 20.40 25.00 3.00 1.57 51.60 48.73 

8-9 Instal·lació interior (C) 2.65 3.05 2.48 0.39 0.98 -1.30 20.40 25.00 3.00 1.60 47.73 47.43 

9-10 Instal·lació interior (C) 65.98 75.88 1.68 0.47 0.78 4.70 20.40 25.00 2.40 26.30 47.43 16.43 

10-11 Instal·lació interior (C) 27.78 31.94 0.80 0.63 0.50 0.00 20.40 25.00 1.54 4.89 16.43 11.54 

11-12 Instal·lació interior (C) 2.07 2.39 0.40 1.00 0.40 0.00 20.40 25.00 1.22 0.24 11.54 10.80 

12-13 Puntal (C) 1.61 1.85 0.40 1.00 0.40 -1.55 20.40 25.00 1.22 0.19 10.80 12.16 

 

Abreviatures utilitzades 

Ttub Tipus de canonada: F (Aigua freda), C (Aigua calenta) Dint Diàmetre interior 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dcom Diàmetre comercial 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) v Velocitat 

Qb Cabal brut J Pèrdua de càrrega del tram 

K Coeficient de simultaneïtat Pent Pressió d'entrada 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Psort Pressió de sortida 

h Desnivell   
 

Instal·lació interior: Clau d'abonat (Clau d'abonat) 

Punt de consum amb major caiguda de pressió (Li): Rentadora industrial 

Taula 4. Característiques de les instal·lacions particulars 

4.4.5. Vàlvules i elements auxiliars de la xarxa de distribució d’AFS  

Les vàlvules que es muntaran en la xarxa de distribució d’AFS seran del tipus esfera per a diàmetres 

inferior o iguals a dues polsades, i igualment,  del tipus esfera per als diàmetres superiors.  

  En l’interior dels lavabos i locals amb consum d’aigua, s’instal·laran vàlvules de pas en l’alimentació 

abans d’efectuar la distribució en l’interior de cada local.  

Es col·locaran vàlvules de pas en cada alimentació a un grup o zona de serveis, d’aquesta manera es 

facilita en els treballs de reparació i manteniment al poder satiritzar la xarxa de distribució. 

4.4.6. Aïllament de canonades d’AFS  

S‟aïllaran totes les canonades d’AFS per evitar condensacions. No s’aïllaran les canonades de buidat, 

sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat en l’interior de les central tècniques. També es deixaran sense 

aïllar les canonades de baixada de alimentació als aparells sanitaris. Els tipus d‟aïllament segons el diàmetre 

del tub són: 

- Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la 

distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 

26 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 

- Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la 

distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 

23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 
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- Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la 

distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 

19 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 

- Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la 

distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 

36 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 

- Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la 

distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 

23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix. 

- Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en parament, per la 

distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 

16,0 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix. 

- Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en parament, per la 

distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica de 

29,0 mm de diàmetre interior i 10,0 mm de gruix. 

4.4.7. Bomba de circulació de retorn de l’ACS 

S‟ha instal·lat una bomba de circulació per al circuit de retorn de l‟ACS, ja què no hi havia la suficient 

pressió en els punts de consum dels mateix. La bomba de circulació és de rotor humit, simple i amb 

alimentació monofàsica, la qual correspon al model Star-Z 20/1 EM (CircoStar) de WILO. Les característiques 

de l‟element les trobem a l‟Annex de Fontaneria. 

 

 

Figura 2. Bomba de circulació model Star-Z 20/1 EM (CircoStar) de WILO 

BOMBA DE CIRCULACIÓ 

Ref Descripció 
Qcal 

(l/s) 

Pcal 

(m.c.a.) 

 
Bomba circuladora simple, de rotor humit lliure de manteniment, de velocitat fixa, apta per a 

temperatures des de -10 fins 110°C en instal·lacions HVAC i des de 0 fins 65°C en sistemes de 

recirculació de A.C.S., model Wilo Star-Z 20/1 EM (CircoStar) 

0.15 0.94 

 

Abreviatures utilitzades 

Ref 
Referència de la unitat d'ocupació a la qual pertany 

la bomba de circulació 
Pcal Pressió de càlcul 

Qcal Cabal de càlcul   
 

Taula 5. Característiques bomba de circulació de retorn de l’ACS 
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4.4.8. Derivacions a cambres humides i ramals d'enllaç 

 

Figura 3. Derivacions a cambres humides i ramals d'enllaç 

Les branques d'enllaç als aparells domèstics s'han dimensionat conforme al que s'ha establert en la 

següent taula. En la resta, s'han tingut en compte els criteris de subministrament donats per les característiques 

de cada aparell i han estat dimensionats en conseqüència. 

DIÀMETRES MÍNIMS DE DERIVACIONS ALS APARELLS 

Aparell o punt de consum 
Diàmetre nominal del ramal d'enllaç 

Tub d'acer ('') Tub de coure o plàstic (mm) 

Dutxa amb ruixador hidromesclador antivandàlic 1/2 12 

Lavabo amb hidra mesclador temporitzat 1/2 12 

Wàter amb fluxor 1 - 1+1/2 25-40 

Rentadora industrial 1 25 

Taula 6. Diàmetres mínims de derivacions als aparells 

Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament s'han dimensionat conforme al 

procediment establert a l'apartat 'Trams', adoptant-se com a mínim els següents valors: 

DIÀMETRES MÍNIMS D'ALIMENTACIÓ 

Tram considerat 

Diàmetre nominal del tub 

d'alimentació 

Acer ('') Coure o plàstic (mm) 

Alimentació a cambra humida privada: bany, lavabo, cuina. 3/4 20 

Alimentació a derivació particular: habitatge, apartament, local 

comercial 
3/4 20 

Columna (muntant o descendent) 3/4 20 

Distribuïdor principal 1 25 

Taula 7. Diàmetres mínims d’alimentació 
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4.5. Programes de manteniment en les instal·lacions  

4.5.1.  Instal·lacions amb major probabilitat de proliferació i dispersió de la legionel·la  

  En les instal·lacions  s’elaboraran i aplicaran programes de manteniment higiènic-Sanitari que 

inclouran:  

- Plànol senyalitzat de cada instal·lació amb tots els seus components, que s’actualitzarà cada vegada que 

es realitza alguna modificació recollint els punts o zones crítiques on s’ha de facilitar la presa de 

mostres de l’aigua.  

- Revisió i examen de totes les parts de la instal·lació per assegurar el seu correcte funcionament, 

establint els punts crítics, paràmetres a mesurar i els procediments a seguir, així com la periodicitat de 

cada activitat.  

- Programa de tractament de l’aigua, que assegurarà la seva qualitat. Aquest programa inclourà 

productes, dosis i procediments, així com a introducció de paràmetres de control físics, químics i 

biològics, els mètodes d’amidament i  la periodicitat de les anàlisis.  

- Programa de neteja i desinfecció de tota la instal·lació per assegurar que funciona en condicions BOE 

núm.171 Divendres 18 de juliol 2003/28059 de Seguretat, establint clarament els procediments, 

productes a utilitzar i dosis, precaucions a tenir en compte, i la periodicitat de cada activitat.  

- Registre de manteniment de cada instal·lació que reculli totes les incidències, activitats realitzades, 

resultats obtinguts i les dates d’aturades i posades en marxa tècniques de la instal·lació, incloent el seu 

motiu.  

4.5.2. Instal·lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió de la legionel·la  

En les instal·lacions recollides en l’article, s’elaboraran i aplicaran programes de manteniment   

higiènic-sanitari que inclouran :  

- L’esquema de funcionament hidràulic i la revisió de totes les parts de la instal·lació.  

- La neteja i, si procedeix, la desinfecció de la instal·lació.  

- Les tasques realitzades es consignaran en el registre de manteniment.  

- La periodicitat de la neteja d’aquestes instal·lacions serà d’un cop l’any, llevat en els sistemes d’aigües 

contra incendis que es realitzarà al mateix temps que la prova hidràulica i el sistema d’aigua de 

consum que es realitzarà segons el que es disposa en l’annex 3 del Reial Decret 865/2003.  

- Les condicions específiques de manteniment, per als sistemes d’aigua freda de consum humà i calenta, 

compliran el que estableixes els annexes 3, 4 i 5 del Reial Decret 865/2003.  
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5. MEMORIA SISTEMA CONTRA-INCENDI 
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5.1. Objecte 

 L‟objecte d‟aquest projecte és el disseny i càlcul del sistema contra-incendis de l‟edifici, així com 

l‟especificació de totes les parts que composen els sistemes de propagació interior i exterior, evacuació 

d‟ocupants, proteccions contra-incendis i resistència al foc de l‟estructura. 

 Alhora, s‟exposa les condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs justificatius de les 

solucions adoptades, per tal que els Organismes Oficials formin judici tècnic sobre aquesta instal·lació, 

autoritzant la seva legalització i posada en servei. 

5.2. Normativa aplicable 

- Codi tècnic de l'edificació (CTE) (Reial decret 314/2006, de 17 de març i posteriors modificacions),  

- Document bàsic seguretat en cas d'incendi (DB-SI),  

- Document bàsic seguretat d'utilització i accessibilitat (DB-SUA), 

- Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, les aprovades per l'Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril  

- Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, 

- Norma bàsica de l'edificació NBE-CPI/96, entre el 29 de març i el 29 de setembre de 2006.  

- Les Instruccions Tècniques Complementàries, aprovades per mitjà de les Ordres INT/322/2012, 

INT/323/2012 i INT/324/2012, d‟11 d‟octubre, del Departament d‟Interior, 

- Instruccions Tècniques que complementen el RSCIEI,  

- Instruccions Tècniques que complementen el CTE,  

- Instruccions Tècniques que complementen de forma genèrica totes les reglamentacions, 

- Codi tècnic de l'edificació, al Reglament general de policia d'espectacles públics i activitats recreatives 

(Reial decret 2816/1982, de 27 d'agost), excepte els articles expressament derogats pel CTE: articles 2 

al 9 i articles 20 al 23, excepte l'apartat 2 de l'article 20 i l'apartat 3 de l'article 22. 

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 

recreatives, 

- Decret 112/2010, de 31 d‟agost, pel qual s‟aprova el Reglament d‟espectacles públics i activitats 

recreatives,  

- Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, i 

posteriors modificacions per l'Ordre de 16 d'abril de 1998), 

- Reial decret 312/2005, de 18 de març. 

5.3. Materials de l’obra  

Els materials de l‟obra es poden consultar  a  l‟Annex  6, “Descripció de materials i elements 

constructius”. Tots compleixen la normativa pertinent (CTE) en relació a la seva resistència al foc.  

Els càlculs de les Exigències Bàsiques SI, s‟han realitzat mitjançant el programa Cypecad MEP. 

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030%20Arees%20dactuacio/Bombers/Prevencio_d_incendis/Normativa_aplicable/documents/NBE_CPI_96.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1982/28915
http://www.gencat.cat/diari/5419/09184050.htm
http://www.gencat.cat/diari/5419/09184050.htm
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Normativa/Joc%20i%20espectacles/Espectacles%20activitats%20recreatives%20i%20establiments%20publics/Disposicions%20basiques/Decret_112_2010_reglament.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/010%20El%20Departament/Normativa/Joc%20i%20espectacles/Espectacles%20activitats%20recreatives%20i%20establiments%20publics/Disposicions%20basiques/Decret_112_2010_reglament.pdf
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5.4. Exigència Bàsica SI 1: Propagació Interior 

5.4.1. Compartimentació en sectors d'incendi 

 Les diferents zones de l'edifici s'agrupen en sectors d'incendi, en les condicions que s'estableixen en la 

taula 1.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior), que es compartimenten mitjançant elements la resistència al foc 

dels quals satisfà les condicions establertes en la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 

 A l'efecte del còmput de la superfície d'un sector d'incendi, es considera que els locals de risc especial, 

les escales i passadissos protegits, els vestíbuls d'independència i les escales compartimentades com sector 

d'incendis que estiguin continguts en aquest sector no formen part del mateix. 

 Les portes de pas entre sectors d'incendi compleixen una resistència al foc EI2 t-C5, sent 't' la meitat 

del temps de resistència al foc requerit a la paret en la que es troba, o bé la quarta part quan el pas es realitza a 

través d'un vestíbul d'independència i dues portes. 

 Tota zona l'ús de la qual sigui diferent i subsidiari del principal de l'edifici, o de l'establiment en el que 

estigui integrada, constituirà un sector d'incendi diferent quan superi els límits que estableixi la taula 1.1 (CTE 

DB SI 1 Propagació interior). 

SECTORS D'INCENDI 

Sector 

Sup. construïda 

(m²) Us previst 
(1)

 

Resistència al foc de l'element compartimentador 
(2)

 

Parets i sostres 
(3)

 Portes 

Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

TEATRE  8000 
(4)

 1438.79 Espectacle EI 60 - EI2 30-C5 - 

ESPAIS 

PÚBLIC 
8000 

(4)
 243.79 Docent EI 60 EI 180 EI2 30-C5 EI2 120-C5 

Notes: 
(1)

 Segons es consideren en l'Annex A Terminologia (CTE DB SI). Per als usos no contemplats en aquest Document 

Bàsic, es procedeix per assimilació en funció de la densitat d'ocupació, mobilitat dels usuaris, etc. 
(2)

 Els valors mínims estan establerts en la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 
(3)

 Els sostres tenen una característica 'REI', al tractar-se d'elements portants i compartimentadors d'incendi. 
(4)

 A l'haver-se disposat al sector una instal·lació automàtica d'extinció d'incendi el valor de la superfície màxima 

admissible es duplica, segons punt 1 de l'Article 1 del document CTE DB SI 1 Propagació interior. 

Taula 1. Sectors d’incendi 

5.4.1.1. Vestíbuls d'independència 

 La distància mínima entre els contorns de les superfícies segada per les portes dels vestíbuls és 

superior a 0,50 m. 

 Els vestíbuls que serveixin a un o varis locals de risc especial no poden utilitzar-se en els recorreguts 

d'evacuació d'altres zones, excepte en el cas de vestíbuls d'escales especialment protegits que accedeixin a un 

aparcament, a zones d'ocupació nul·la i a aquests locals de risc especial. 
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VESTÍBULS D'INDEPENDÈNCIA 

Referència Superfície (m²) 

Resistència al foc de l'element compartimentador 

Parets 
(1)

 Portes 
(2)

 

Norma Projecte Norma Projecte 

VESTIBUL 1 4.57 EI 120 EI 180 2 x EI2 45-C5 2 x EI2 120-C5 

VESTIBUL 2 4.29 EI 120 EI 180 2 x EI2 45-C5 2 x EI2 120-C5 

VESTIBUL 3 3.93 EI 120 EI 180 2 x EI2 45-C5 2 x EI2 120-C5 

Notes: 
(1)

 La resistència al foc exigida a les parets del costat del vestíbul és EI 120, independentment de la resistència 

exigida per l'exterior, que pugui ser major en funció del sector o zona d'incendi que separa el vestíbul 

d'independència. 
(2)

 Portes de pas entre els recintes o zones a independitzar, a les que se les requereix la quarta part de la resistència 

al foc exigible a l'element compartimentador que separa les anomenades zones i, al menys, EI2 30-C5. 

Taula 2. Vestíbuls d'independència 

5.4.2. Locals de risc especial 

 Els locals i zones de risc especial es classifiquen conforme a tres graus de risc (alt, mitjà i baix) segons 

els criteris establerts en la taula 2.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior), complint les condicions que es 

determinen en la taula de la mateixa secció. 

ZONES DE RISC ESPECIAL 

Local o zona Superfície (m²) Nivell de risc 
(1)

 

Resistència al foc de l'element compartimentador 
(2)(3)(4)

 

Parets i sostres Portes 

Norma Projecte Norma Projecte 

Sala de 

Màquines 
42.27 Baix EI 90 EI 180 EI2 45-C5 EI2 120-C5 

Magatzem 336.96 Alt EI 180 EI 180 2 x EI2 45-C5 2 x EI2 120-C5 

Fossat 

Escenari 
568.06 Alt EI 180 EI 180 2 x EI2 45-C5 - 

Notes: 
(1)

 La necessitat de vestíbul d'independència depèn del nivell de risc del local o zona, conforme exigeix la taula 2.2 

(CTE DB SI 1 Propagació interior). 
(2)

 Els valors mínims estan establerts en la taula 2.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 
(3)

 Els sostres tenen una característica 'REI', al tractar-se d'elements portants i compartimentadors d'incendi. El 

temps de resistència al foc no serà menor que l'establert per a l'estructura portant del conjunt de l'edifici (CTE DB 

SI 6 Resistència al foc de l'estructura), excepte quan la zona es trobi sota una coberta no prevista per a evacuació i 

la fallada de la qual no suposi risc per a l'estabilitat d'altres plantes ni per a la compartimentació contra incendis, 

en aquest cas pot ser R 30. 
(4)

 Els valors mínims de resistència al foc en locals de risc especial mitjà i alt són aplicables a les portes d'entrada i 

sortida del vestíbul d'independència necessari per a la seva evacuació. 

Taula 3. Zones de risc especial 

5.4.3. Espais ocults. pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació 

d'incendis 

 La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els espais ocults, tals com 

muntants, cambres, fals sostres, terres elevats, etc., excepte quan aquests es compartimenten respecte dels 
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primers al menys amb la mateixa resistència al foc, podent reduir-se a la meitat en els registres per a 

manteniment. Es limita a tres plantes i una altura de 10 m el desenvolupament vertical de les cambres no 

estanques en les que existeixin elements ens els quals la classe de reacció al foc no sigui B-s3-d2, BL-s3-d2 o 

millor. 

 La resistència al foc requerint en els elements de compartimentació d'incendi es manté en els punts en 

els quals son travessats per elements de les instal·lacions, així com cables, canonades, conduccions, conductes 

de ventilació, etc., excloses les penetracions la secció de pas de les quals no s'excedeixi de 50 cm². 

 Per això, s'optarà per una de les següents alternatives: 

 a) Mitjançant elements que, en cas d'incendi, obturen automàticament la secció de pas i garanteixen en 

aquest punt una resistència al foc al menys igual a la de l'element travessat; per exemple, una comporta 

tallafocs automàtica EI t(io) ('t' és el temps de resistència al foc requerit a l'element de compartimentació 

travessat), o un dispositiu intumescent d'obturació. 

 b) Mitjançant elements passants que aporten una resistència almenys igual a la del element travessat, 

per exemple, conductes de ventilació EI t(io) ('t' és el temps de resistència al foc requerit a l'element de 

compartimentació travessat). 

5.4.4. Reacció al foc d'elements constructius, decoratius i de mobiliari 

 Els elements constructius utilitzats compleixen les condicions de reacció al foc que s'estableixen en la 

taula 4.1 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 

 Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, 

regletes, armaris, etc.) es regulen en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT-2002). 

REACCIÓ AL FOC 

Situació de l'element 
Revestiment 

(1)
 

Sostres i parets 
(2)(3)

 Terres 
(2)

 

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

Espais amagats no estancs: muntants, fals sostres 
(4)

, terres elevats, etc. B-s3, d0 BFL-s2 
(5)

 

Notes: 
(1)

 Sempre que es superi el 5% de las superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del 

conjunt dels terres del recinte considerat. 
(2)

 Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s'indiquen sense recobriment resistent al foc. 

Quan es tracta de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la que s'indiqui, però 

incorporant el subíndex 'L'. 
(3)

 Inclou a aquells materials que constitueixen una capa, continguda en l'interior del sostre o paret, que no estigui 

protegida per una altra que sigui EI 30 com a mínim. 
(4)

 Excepte en fals sostres existents en l'interior dels habitatges. 
(5)

 Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, en la cambra dels fals sostres es refereix al material situat 

en la cara superior de la membrana. En espais amb una clara configuració vertical (per exemple, muntants), així 

com quan el fals sostre estigui constituït per una gelosia, retícula o entramat obert amb una funció acústica, 

decorativa, etc., aquesta condició no és aplicable. 
Taula 4. Reacció al foc 

5.4.5. Característiques de la caixa escènica  

 Comprèn el volum que va des del seu nivell inferior fins a la coberta de l'edifici conformat l'escenari 

del teatre i compleixen amb:  
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- Estarà compartimentat respecte a la sala de espectadors mitjançant elements RF-120, a excepció de la 

boca de l'escena, la qual es tancarà mitjançant un teló EI-60 de material incombustible el temps de 

tancament del qual és inferior a 30 segons i pot suportar una pressió de 0,4 kN/m2 en ambdós sentits.  

- El tancament del teló serà automàtic, i també es pot activar manualment des de dos punts, un  que se 

situarà a l'escenari y un altre des de la sala de control (lloc segur). En el moment que s'engegui 

s'activarà el senyal òptic d'advertència. Disposem d'una cortina d'aigua d'activació automàtica i 

manual.  

- No hi ha comunicació mitjançant portes amb la zona espectadors.  

- Damunt de la caixa escènica només hi ha locals tècnics que serveixen per a ús directe de l'escena.  

- El recorregut fins una sortida del sector no excedeix de 25 metres, les portes s'obriran en sentit 

d'evacuació.  

- Les passarel·les per a ús d'actors disposa de sortida.  

- Les passarel·les disposa d'una amplària superior a 0,8 metres.  

5.4.6. Espais ocults.  

- Pas d'instal·lacions a través d'elements de compartimentació: 

Tots els passos d'instal·lacions a través de sectors d'incendis no trencaran les sectorització de l'element 

delimitador al disposa de comportes tallafoc o està recobert amb material E-120. 

5.5. Exigència Bàsica SI 2: Propagació exterior 

5.5.1. Mitjaneres i façanes 

 En façanes, es limita el risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi mitjançant el control de la 

separació mínima entre forats de façana pertanyents a sectors d'incendi diferents, entre zones de risc especial 

alt i altres zones, o cap a una escala o passadís protegit des d'altres zones, entenent que aquests forats suposen 

àrees de façana on no s'arriba a una resistència al foc mínima EI 60. 

 En la separació amb altres edificis contigus, els punts de la façana de l'edifici considerat amb una 

resistència al foc menor que EI 60, compleixen el 50% de la distància exigida entre zones amb resistència 

menor que EI 60, fins a la bisectriu de l'angle format per les façanes de l'edifici objecte i el contigu. 

PROPAGACIÓ HORITZONTAL 

Plantes Façana 
(1)

 Separació 
(2)

 
Separació horitzontal mínima (m) 

(3)
 

Angle 
(4)

 Norma Projecte 

Planta baixa 
Façana ventilada cara vista de dues 

fulles de fàbrica 
Si No procedeix 

(5)
 

Planta Primera 
Façana ventilada cara vista de dues 

fulles de fàbrica 
No No procedeix 
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Notes: 
(1)

 Es mostren les façanes de l'edifici que inclouen forats on no s'arriba a una resistència al foc EI 60. 
(2)

 Es consideren aquí les separacions entre diferents sectors d'incendi, entre zones de risc especial alt i altres zones 

o cap una escala o passadís protegit des d'altres zones, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3)

 Distància mínima en projecció horitzontal 'd (m)', acabant valors intermedis mitjançant interpolació lineal en la 

taula del punt 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4)

 Angle format pels plans exteriors de les façanes considerades, amb un arrodoniment de 5°. Per a façanes 

paral·leles i enfrontades, s'obté un valor de 0°. 
(5)

 No existeix risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi en les façanes considerades, ja que no existeixen 

punts de resistència al foc menor que EI 60 dins del rang de separacions prescrites en el punt 1.2 (CTE DB SI 2); 

per tant, en aquestes façanes no procedeix realitzar la comprovació de separació horitzontal mínima. 
 Taula 5. Propagació horitzontal 

 La limitació del risc de propagació vertical de l'incendi per la façana s'efectua reservant una franja d'un 

metre d'altura, com a mínim, amb una resistència al foc mínima EI 60, en les unions verticals entre sectors 

d'incendi distints, entre zones de risc especial alt i altres zones més altes de l'edifici, o bé cap a una escala 

protegida o cap a un passadís protegit des d'altres zones. 

 En cas d'existir elements sortints aptes per a impedir el pas de les flames, l'alçada exigida a aquesta 

franja pot reduir-se en la dimensió de l'esmentat sortint. 

PROPAGACIÓ VERTICAL 

Planta Façana 
(1)

 Separació 
(2)

 
Separació vertical mínima (m) 

(3)
 

Norma Projecte 

Planta baixa - Planta 

Primera 

Façana ventilada cara vista de 

dues fulles de fàbrica 
Si No procedeix 

(4)
 

Notes: 
(1)

 Es mostren les façanes de l'edifici que inclouen forats on no s'arriba a una resistència al foc EI 60. 
(2)

 Es consideren aquí les separacions entre diferents sectors d'incendi, entre zones de risc especial alt i altres zones 

o cap una escala o passadís protegit des d'altres zones, segons el punt 1.3 (CTE DB SI 2). 
(3)

 Separació vertical mínima ('d (m)') entre zones de façanes amb resistència al foc menor que EI 60, minorada amb 

la dimensió dels elements sortints aptes per a impedir el pas de les flames ('b') mitjançant la fórmula d ³ 1 - b (m), 

segons el punt 1.3 (CTE DB SI 2). 
(4)

 En las façanes considerades, encara que al separar diferents zones o sectors d'incendi, no existeixen punts de 

resistència al foc menor que EI 60 dins del rang de separacions prescrites en el punt 1.2 (CTE DB SI 2), per on 

pugui propagar-se verticalment l'incendi; per tant, en aquestes façanes no procedeix realitzar la comprovació de 

separació vertical mínima. 
Taula 6. Propagació vertical 

 La classe de reacció al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superfície de l'acabat exterior 

de les façanes o de les superfícies interiors de les cambres ventilades que aquestes façanes poden tenir, serà B-

s3 d2 o millor fins a una alçada de 3,5 m com a mínim, en aquelles façanes l'arrencada inferior de les quals 

sigui accessible al públic, des de la rasant exterior o des d'una coberta; i en tota l'alçada de la façana quan 

aquesta tingui una alçada superior a 18 m, amb independència d'on es trobi la seva arrencada. 

5.5.2. Cobertes 

 No existeix a l'edifici cap risc de propagació de l'incendi entre zones de coberta amb buits i buits 

disposats en façanes superiors de l'edifici, pertanyents a sectors d'incendi o a edificis diferents, d'acord al punt 

2.2 de CTE DB SI 2. 
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5.6. Exigència Bàsica SI 3: Evacuació d'Ocupants 

5.6.1. Compatibilitat dels elements d'Evacuació 

 Els elements d'evacuació de l'edifici no han de complir ninguna condició especial de les definides en 

l'apartat 1 (DB SI 3), al no estar previst en ell cap establiment d'ús 'Comercial' o 'Pública Concurrència', ni 

establiments d'ús 'Hospitalari', 'Residencial Públic', 'Administratiu', de superfície construïda major de 1500 m². 

5.6.2. Càlcul d'Ocupació, Sortides i Recorreguts d'Evacuació 

 El càlcul de l'ocupació de l'edifici s'ha resolts mitjançant l'aplicació dels valors de densitat d'ocupació 

indicats en la taula 2.1 (DB SI 3), en funció de l'ús i superfície útil de cada zona d'incendi de l'edifici. 

 En el recompte de les superfícies útils per a l'aplicació de les densitats d'ocupació, s'ha tingut en comte 

el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i ús previst del 

mateix, d'acord el punt 2.2 (DB SI 3). 

 El nombre de sortides necessàries i la longitud màxima dels recorreguts d'evacuació associats, es 

determinen segons l'exposat en la taula 3.1 (DB SI 3), en funció de l'ocupació calculada. En els cassos on es 

necessiti o projecti més d'una sortida, s'apliquen les hipòtesis d'assignació d'ocupants del punt 4.1 (DB SI 3), 

tant per a la inutilització de sortides a efectes de càlcul de capacitat de les escales, com per a la determinació de 

l'ample necessari de les sortides, establerts conforme a l'indicat en la taula 4.1 (DB SI 3). 

 En la planta de desembarcament de les escales, s'afegeix als recorreguts d'evacuació el flux de 

persones que prové d'aquestes, amb un màxim de 160 A persones (sent 'A' l'amplada, en metres, del 

desembarcament de l'escala), segons el punt 4.1.3 (DB SI 3); i considerant el possible caràcter alternatiu de 

l'ocupació que desallotgen, si aquesta prové de zones de l'edifici no ocupables simultàniament, segons el punt 

2.2 (DB SI 3). 

OCUPACIÓ, NÚMERO DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 

Planta 
Sútil

(1)
 rocup

(2)
 

Pcalc
(3)

 

Nombre de 

sortides
(4)

 

Longitud del recorregut
(5)

 

(m) 

Amplada de les 

sortides
(6)

 (m) 

(m²) (m²/p) Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

Pública concurrència: 1041 persones 

Planta Primera 1159 1.1 

23 1 3 31.3 + 31.3 * 1.5 + 12.8 0.80 0.89 

15 1 3 31.3 + 31.3 * 1.5 + 13.8 0.80 1.35 

228 2 4 31.3 + 31.3 * 21.6 1.14 1.20 

95 2 4 31.3 + 31.3 * 9.7 0.80 1.20 

389 2 3 25 + 25 4.9 + 17.8 1.95 2.00 

205 2 3 25 + 25 8.0 + 15.3 0.80 0.87 

205 1 3 25 + 25 4.9 + 15.3 1.02 2.00 

389 1 3 25 + 25 2.4 + 17.8 1.95 2.00 

12 1 3 31.3 + 31.3 * 1.2 + 13.7 0.80 0.90 

17 1 3 25 + 25 12.8 0.80 0.87 

Pública concurrència: 15 persones 

Planta baixa 29 2 

15 1 2 31.3 + 31.3 * 22.4 0.80 1.28 

0 1 2 31.3 + 31.3 * 22.3 0.80 1.77 

15 1 2 31.3 + 31.3 * 2.7 + 9.0 0.80 1.28 
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Notes: 
(1)

 Superfície útil amb ocupació no nul·la, Sútil (m²). Es comptabilitza per planta la superfície afectada per una 

densitat d'ocupació no nul·la, considerant també el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, 

segons el règim d'activitat i d'ús previst de l'edifici, d'acord al punt 2.2 (DB SI 3). 
(2)

 Densitat d'ocupació, rocup (m²/p); aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del sector, en cada planta, segons 

la taula 2.1 (DB SI 3). Els valors expressats amb una xifra decimal es refereixen a densitats d'ocupació calculades, 

resultants de l'aplicació de diferents valors d'ocupació en funció del tipus de recinte, segons la taula 2.1 (DB SI 3). 
(3)

 Ocupació de càlcul, Pcalc, en nombre de persones. Es mostren entre parèntesis les ocupacions totals de càlcul per 

als recorreguts d'evacuació considerats, resultats de la suma d'ocupació en la planta considerada més aquella 

procedent de plantes sense origen d'evacuació, o bé de l'aportació de flux de persones d'escales, en la planta de 

sortida de l'edifici, prenent els criteris d'assignació del punt 4.1.3 (DB SI 3). 
(4)

 Nombre de sortides de planta exigides i executades, segons els criteris d'ocupació i altura d'evacuació establerts 

en la taula 3.1 (DB SI 3). 
(5)

 Longitud màxima admissible i màxima en projecte per als recorreguts d'evacuació de cada planta i sector, en 

funció de l'ús del mateix i del nombre de sortides de planta disponibles, segons la taula 3.1 (DB SI 3). 
(6)

 Amplària mínima exigida i amplària mínima disposada en projecte, per a les portes de pas i per a les sortides de 

planta del recorregut d'evacuació, en funció dels criteris d'assignació i dimensionament dels elements d'evacuació 

(punts 4.1 i 4.2 de DB SI 3). L'amplària de tota fulla de porta estarà compresa entre 0.60 i 1.23 m, segons la taula 

4.1 (DB SI 3). 
*
 Longitud admissible per al recorregut d'evacuació augmentada (25 %), a l'estar la zona protegida mitjançant una 

instal·lació automàtica d'extinció, segons nota al peu 1 de taula 3.1 (DB SI 3). 

Taula 7. Ocupació número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació  

 En les zones de risc especial de l'edifici, classificades segons la taula 2.1 (DB SI 1), es considera que 

els seus punts ocupables són origen de evacuació, i es limita a 25 m la longitud màxima fins a la sortida de 

cada zona. 

 A més, es respecten les distàncies màximes dels recorreguts fora de les zones de risc especial, fins les 

seves sortides de planta corresponents, determinades en funció de l'ús, alçada d'evacuació i nombre de sortides 

necessàries i executades. 

LONGITUD I NÚMERO DE SORTIDES DELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ PER A LES 
ZONES DE RISC ESPECIAL 

Local o zona Planta 
Nivell de 

risc
(1)

 

Nombre de 

sortides
(2)

 

Longitud del 

recorregut
(3)

 (m) 

Amplada de les 

sortides
(4)

 (m) 

Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

Sala de Màquines Planta baixa Baix 1 2 31 2.4 + 5.3 0.80 1.00 

Magatzem Planta baixa Alt 1 2 31 12.8 0.80 2.00 

Fossat Escenari Planta baixa Alt 1 1 31 23.9 0.80 1.44 

Notes: 
(1)

 Nivell de risc (baix, mig o alt) de la zona de risc especial, segons taula2.1 (DB SI 1). 
(2)

 Nombre de sortides de planta exigides i executades en la planta a la què pertanyen la zona de risc especial, 

segons la taula 3.1 (DB SI 3). 
(3)

 Longitud màxima permesa i màxima en projecte per als recorreguts d'evacuació de cada zona de risc especial, 

fins a la sortida de la zona (taula 2.2, DB SI 1), i fins a la seva sortida de planta corresponent, una vegada 

abandonada la zona de risc especial, segons la taula 3.1 (DB SI 3). 
(4)

 Amplària mínima exigida tant per a les portes de pas i les sortides de planta del recorregut d'evacuació, en funció 

dels criteris de dimensionat dels elements d'evacuació (punt 4.2 (DB SI 3)), com per a les portes disposades en 

projecte. L'amplada de tota fulla de porta estarà continguda entre 0.60 i 1.23 m, segons la taula 4.1 (DB SI 3). 
*
 Longitud admissible per al recorregut d'evacuació augmentada (25 %), a l'estar la zona protegida mitjançant una 

instal·lació automàtica d'extinció, segons nota al peu 7 de taula 2.2 (DB SI 1). 
Taula 8. Longitud i número de sortides dels recorreguts d'evacuació per a les zones de risc especial 
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5.6.3. Buits en Façanes i Envans interiors 

5.6.3.1. Porta d'entrada al teatre, cuirassada 

Bloc de porta d'entrada cuirassada normalitzada, amb llum de pas 85,6 cm i alçada de pas 203 cm, acabat amb 

tauler llis en ambdues cares en fusta de pi país. 

Dimensions Ample x Alt: 23.4 x 220 cm nº uts: 1 

Ample x Alt: 128.2 x 220 cm nº uts: 1 

Ample x Alt: 44.3 x 220 cm nº uts: 1 

Ample x Alt: 177.3 x 220 cm nº uts: 1 

Ample x Alt: 20.2 x 220 cm nº uts: 1 

Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 2.58 kcal/(h·m²°C)  

Absortivitat, aS: 0.6 (color intermedi)  

Caracterització acústica Absorció, a500Hz = 0.06; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.10  

Resistència al foc EI2 120  

5.6.3.2. Porta tallafocs 1, d'acer galvanitzat  

Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 120-C5, de dues fulles, 2000x2000 mm de llum i alçada de 

pas, acabat lacat. 

Dimensions Ample x Alt: 200 x 200 cm nº uts: 4 

Ample x Alt: 197.7 x 200 cm nº uts: 1 

Ample x Alt: 33.1 x 200 cm nº uts: 1 

Ample x Alt: 163 x 200 cm nº uts: 1 

Ample x Alt: 187.4 x 200 cm nº uts: 1 

Ample x Alt: 5.7 x 200 cm nº uts: 1 

Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.73 kcal/(h·m²°C)  

Absortivitat, aS: 0.6 (color intermedi)  

Caracterització acústica Absorció, a500Hz = 0.06; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.10  

Resistència al foc EI2 120  

5.6.3.3. Porta tallafocs 2, d'acer galvanitzat 

Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 120-C5, de dues fulles, 1200x2000 mm de llum i alçada de 

pas, acabat lacat. 

Dimensions Ample x Alt: 120 x 200 cm nº uts: 4 

Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.73 kcal/(h·m²°C)  

Absortivitat, aS: 0.6 (color intermedi)  

Caracterització acústica Absorció, a500Hz = 0.06; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.10  

Resistència al foc EI2 120  

5.6.3.4. Porta tallafocs 3, d'acer galvanitzat 

Porta tallafocs d'acer galvanitzat homologada, EI2 60-C5, d'una fulla, 800x2000 mm de llum i alçada de pas, 

acabat lacat. 

Dimensions Ample x Alt: 100 x 200 cm nº uts: 2 

Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 1.94 kcal/(h·m²°C)  
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Absortivitat, aS: 0.6 (color intermedi)  

Caracterització acústica Absorció, a500Hz = 0.06; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.10  

Resistència al foc EI2 120  

5.6.3.5. Porta de pas interior, d'acer galvanitzat 

Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1440x2045 mm de llum i alçada de pas, acabat galvanitzat. 

Dimensions Ample x Alt: 144 x 204.5 cm nº uts: 1 

Caracterització tèrmica Transmitància tèrmica, U: 0.65 kcal/(h·m²°C)  

Absortivitat, aS: 0.6 (color intermedi)  

Caracterització acústica Absorció, a500Hz = 0.06; a1000Hz = 0.08; a2000Hz = 0.10  

Resistència al foc EI2 120  
 

5.6.4.  Senyalització dels mitjans d'Evacuació 

 Conforme a l'establert en l'apartat 7 (DB SI 3), s'utilitzaran senyals d'evacuació, definides en la norma 

UNE 23034:1988, disposades conforme als següents criteris: 

 a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", excepte en 

 edificis d'ús 'Residencial Habitatge' o, en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes la 

 superfície dels quals no excedeixi de 50 m², siguin fàcilment visibles des de tots els punts d'aquests 

 recintes i els ocupants estiguin familiaritzats amb l'edifici. 

 b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'utilitzarà en tota sortida prevista per a ús exclusiu 

 en cas d'emergència. 

 c)Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d'evacuació 

 des del qual no es percebin directament les sortides o els seus senyals indicatius i, en particular, 

 enfront de tota sortida d'un recinte amb ocupació major que 100 persones que accedeixi lateralment a 

 un passadís. 

 d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin induir a 

 error, també es disposaran els senyals abans citats, de forma tal que quedi clarament indicada 

 l'alternativa correcta. Tal és el cas de determinats encreuaments o bifurcacions de passadissos, així 

 com d'aquelles escales que, en la planta de sortida de l'edifici, continuïn el seu traçat cap a plantes 

 més baixes, etc. 

 e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en 

 l'evacuació, ha de disposar-se el senyal amb el rètol "Sense sortida" en lloc fàcilment visible però en 

 cap cas sobre les fulles de les portes. 

 f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretengui fer a 

 cada sortida de planta, conforme a l'establert en l'apartat 4 (DB SI 3). 

 g) Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat (definits a l'Annex A de CTE DB SUA) 

 que condueixin a una zona de refugi, a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de 

 persones amb discapacitat, o a una sortida de l'edifici accessible, se senyalitzaran mitjançant els 

 senyals establerts en els paràgrafs anteriors a), b), c) i d) acompanyades del SIA (Símbol 

 Internacional d'Accessibilitat per a la mobilitat). Quan aquests itineraris accessibles condueixin a una 

 zona de refugi o a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb 

 discapacitat, aniran a més acompanyades del rètol “ZONA DE REFUGI”. 
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 h) La superfície de les zones de refugi se senyalitzarà mitjançant diferent color en el paviment i el 

 rètol “ZONA DE REFUGI” acompanyat del SIA col·locat en una paret adjacent a la zona. 

 Els senyals seran visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. Quan 

siguin fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa compliran l'establert en les normes UNE 

23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a 

l'establert en la norma UNE 23035-3:2003. 

5.6.5. Control del fum d'Incendi 

 No s'ha previst en l'edifici cap sistema de control del fum d'incendi, per no existir en ell cap zona 

corresponent als usos recollits en l'apartat 8 (DB SI 3): 

 a) Zones d'ús Aparcament que no tinguin la consideració d'aparcament obert; 

 b) Establiments d'ús Comercial o Pública Concurrència l'ocupació dels quals excedeix de 1000 

 persones; 

 c) Atris, quan la seva ocupació, en el conjunt de les zones i plantes que constitueixin un mateix  sector 

d'incendi, excedeixi de 500 persones, o bé quan estigui prevista la seva utilització per a  l'evacuació de més de 

500 persones. 

5.7. Exigència Bàsica SI 4: Instal·lacions de Protecció Contra Incendis 

5.7.1. Dotació d'instal·lacions de Protecció Contra Incendis 

 L'edifici disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis requerits segons la taula 1.1 

de DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis. El disseny, execució, posada en funcionament i 

manteniment de les esmentades instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, compliran 

l'establert, tant en l'article 3.1 del CTE, com en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 

1942/1993, de 5 de novembre), en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació 

específica que els sigui d'aplicació. 

 En els locals i zones de risc especial de l'edifici es disposa la corresponent dotació d'instal·lacions 

indicada en la taula 1.1 (DB SI 4), sent aquesta mai inferior a l'exigida amb caràcter general per a l'ús principal 

de l'edifici. 

DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS SECTORS 
D'INCENDI 

Dotació 
Extintors 

portàtils
(1)

 

Boques d'incendi 

equipades 

Columna 

seca 

Sistema de detecció 

i alarma
(2)

 

Instal·lació automàtica 

d'extinció
(3)

 

Teatre (Pública concurrència) 

Norma Si No No Si No 

Projecte Si (45) No No Si (17) Si (132) 
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Notes: 
(1)

 S'indica el número d'extintors disposats en cada sector d'incendi. Amb aquesta disposició, els recorreguts 

d'evacuació queden coberts, complint la distància màxima de 15 m des de tot origen d'evacuació, d'acord a la taula 

1.1, DB SI 4. 
(2)

 Els sistemes de detecció i alarma d'incendi es distribueixen uniformement en les zones a cobrir, complint les 

disposicions de la norma UNE 23007:96 que els regula. 
(3)

 S'indica el nombre de ruixadors amatents en el sector d'incendi. El repartiment i disposició de ruixadors s'ha 

realitzat sobre la base de les disposicions de la norma UNE EN 12845:05. En els sectors protegits amb una 

instal·lació automàtica d'extinció les longituds permeses dels recorreguts d'evacuació augmenten un 25%, en 

aplicació de la nota al peu de la taula 3.1, DB SI 3. 

Els extintors que s'han disposat, compleix l'eficàcia mínima exigida: de pols químic ABC polivalent, d'eficiència 

21A-144B-C. A més, s'han disposat altres tipus d'extintor amb les següents característiques: de pols químic ABC 

polivalent 

Taula 9. Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis en els sectors d'incendi 

DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN LES ZONES DE 
RISC ESPECIAL 

Referència de la zona Nivell de risc Extintors portàtils
(1)

 Boques d'incendi equipades
(2)

 
Sector al que 

pertany 

Sala de Màquines Baix Si (1 dins, 2 fora) Si (1) Sc_3 

Magatzem Alt Si (5 dins) Si (2) Sc_2 

Fossat Escenari Alt Si (6 dins) Si (3) Sc_2 

Notes: 
(1)

 S'indica el nombre d'extintors disposats dins de cada zona de risc especial i en les proximitats de les seves 

portes d'accés. Amb la disposició indicada, els recorreguts d'evacuació dins de les zones de risc especial queden 

coberts, complint la distància màxima de 15 m des de tot origen d'evacuació per a zones de risc baix o mig, i de 

10 m per a zones de risc alt, en aplicació de la nota al peu 1 de la taula 1.1, DB SI 4. 
(2)

 Necessaris en zones de risc especial alt en les quals el risc es degui principalment a materials combustibles 

sòlids, segons la taula 1.1, DB SI 4. 

Els extintors que s'han disposat, compleix l'eficàcia mínima exigida: de pols químic ABC polivalent, d'eficiència 

21A-144B-C. 

Al tractar-se d'un edifici d'ús 'Docent' s'han instal·lat equips d'extinció de 25 mm, complint la nota al peu de la 

taula 1.1, DB SI 4, preveient que aquests equips puguin usar-se per un únic usuari habitual de l'edifici. 
Taula 10. Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis en les zones de risc especial 

5.7.2. Extintors Portàtils 

 S'instal·laran extintors cada 1 m de recorregut, com a màxim, per carrers de circulació o, 

alternativament, extintors de la mateixa eficàcia convenientment distribuïts. És disposaran de forma tal que 

puguin ser utilitzats de manera ràpida i fàcil; sempre que sigui possible se situessin en els paraments, de forma 

tal que l'extrem superior de l'extintor és trobi a una alçada sobre el sòl menor que 1,70 m.  

  Cada extintor tindrà una eficàcia de com a mínim 21A -113B.  

- És disposarà d'extintors manuals de pols polivalent ABC de AMBER GLOBE S.A.,  portàtil i amb 

armari per envidriar, 

- És disposarà d'extintors manuals de pols polivalent ABC de AMBER GLOBE S.A.,  amb carret, 

- És disposarà d'extintors manuals de neu carbònica de AMBER GLOBE S.A.,  portàtil i amb armari per 

envidriar, per a zones de risc elèctric. 
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5.7.3. BIEs I Cortina d'Aigua a la Cortina de l'Escenari  

 És disposarà de boques d'incendi equipades del tipus de 25 mm, situades en els proximitats dels ports 

d'accés i a la porta principal d'accés a l'edifici, i de tal manera que no resti cap superfície sense cobrir. 

Per poder assegurar el com cal i pressió mínima necessària per a l'alimentació del sistema contra incendis és 

necessari disposar d'un dipòsit d'acumulació d'aigua i d'un grup de pressió per poder subministrar la pressió 

necessària.  

 Una zona es considera protegida per aquesta instal·lació quan la longitud de la mànega i de l‟aigua, 

estimat en 5 metres, pugui cobrir a tot punt de la mateixa. Si la zona està sectoritzada, el cas del nostre edifici, 

hi haurà suficient si la longitud de la mànega doni cobertura a tot origen d‟evacuació.  

 La xarxa de conductes per a la connexió de les Boques amb l‟equip d‟alimentació d‟aigua es realitzarà 

mitjançant acer soldat segons DIN 2440. El disseny s‟ha efectuat de manera que es compleixin els 

condicionants de disposar entre 3,5  i 5 Kg/cm2 a la punta de la manega i un cabal d‟ 1,6 l/seg. ( BIE de 25 

mm). El conducte s‟haurà de pintar del color que s‟indica a la norma DIN 2403.  

 L'equip de mànega és compon dels elements següents:  

a) Distribuïdor: donis de la presa de la xarxa general fins al peu de columna, amb clau de pas i vàlvula de 

retenció.  

b) Columna: donis del distribuïdor fins als derivacions.  

c) Derivació: donis de la columna fins als ramals amb clau de pas a la sortida de la columna.  

d) Ramal: donis de la derivació fins a l'equip de mànega.  

e) Equip de mànega: connectat al ramal, podrà ser utilitzat per qualsevol persona.  

  Els biaix és muntaran sobre suports rígids de manera que l'altura del seu centri quedi com a màxim a 

1,5 m d'altura sobre el nivell del sòl.  

  La separació màxima entre cada BIE i la mes pròxima mai serà superior de 50 m. La distancia entre 

qualsevol punt del local protegit fins a la BIE mes pròxima no superarà els 25 m.  

 És mantindrà al voltant de cada BIE una zona lliure d'obstacles que permeti l'accés a ella i la seva 

maniobra sense dificultat.  

5.7.4. Xarxa de Boques d'Incendi equipades (BIE) i Ruixadors 

 El dimensionament de la xarxa de PCI s'ha realitzat atenent a les pressions mínimes necessàries en els 

punts de consum, trobant la zona més desfavorable de la xarxa conforme a la simultaneïtat d'ús per als equips 

presents en la mateixa: 

- Simultaneïtat per a boques d'incendi equipades (BIE): 2 

- Ruixadors simultanis: 8 

- Classe de risc: Ordinari - G1 

 El punt de treball requerit per al grup de pressió 'A1 (Planta baixa)' és: 

- Pressió de sortida: 61.66 m.c.a. 

- Cabal de sortida: 11.12 l/s 
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 Complint també que, per a un cabal de sortida un 40% superior al nominal, la pressió de sortida del 

grup és superior al 70% del punt de treball calculat. 

  Es mostra a continuació la justificació del càlcul hidràulic a la zona més desfavorable per al grup de 

pressió seleccionat: 

Tram 
L 

(m) 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

Pi 

(m.c.a.) 

Dh 

(m) 

DP 

(m.c.a.) 

Pf 

(m.c.a.) 

Ø 

(mm) 
DN 

A1->A (Planta baixa) 2.26 11.12 2.96 61.66 2.26 0.468 58.93 68.9 2 1/2" 

A->B 0.46 7.74 3.46 58.93 -- 0.171 58.76 53.1 2" 

B->A (Planta baixa->Planta Primera) 2.50 7.74 3.46 58.76 2.50 0.935 55.33 53.1 2" 

A->B (Planta Primera) 0.93 7.74 3.46 55.33 -- 0.349 54.98 53.1 2" 

B->C 0.28 7.74 3.46 54.98 -- 0.103 54.87 53.1 2" 

C->D 1.30 7.74 3.46 54.87 -- 0.485 54.39 53.1 2" 

D->E 3.42 7.74 3.46 54.39 -- 1.280 53.11 53.1 2" 

E->F 1.63 7.74 3.46 53.11 -- 0.610 52.50 53.1 2" 

F->G 2.03 7.74 3.46 52.50 -- 0.761 51.74 53.1 2" 

G->H 1.33 7.74 3.46 51.74 -- 0.497 51.24 53.1 2" 

H->I 0.28 7.74 3.46 51.24 -- 0.103 51.14 53.1 2" 

I->J 0.88 7.74 3.46 51.14 -- 0.328 50.81 53.1 2" 

J->K 1.30 7.74 3.46 50.81 -- 0.488 50.32 53.1 2" 

K->L 1.84 7.74 3.46 50.32 -- 0.688 49.63 53.1 2" 

L->M 2.67 7.74 3.46 49.63 -- 0.998 48.64 53.1 2" 

M->N 0.25 7.74 3.46 48.64 -- 0.095 48.54 53.1 2" 

N->O 0.96 7.74 3.46 48.54 -- 0.360 48.18 53.1 2" 

O->P 0.99 7.74 3.46 48.18 -- 0.372 47.81 53.1 2" 

P->Q 2.76 7.74 3.46 47.81 -- 1.034 46.78 53.1 2" 

Q->R 3.04 7.74 3.46 46.78 -- 1.138 45.64 53.1 2" 

R->S 1.63 7.74 3.46 45.64 -- 0.609 45.03 53.1 2" 

S->T 1.54 7.74 3.46 45.03 -- 0.577 44.45 53.1 2" 

T->U 2.37 7.74 3.46 44.45 -- 0.887 43.57 53.1 2" 

U->V 2.76 7.74 3.46 43.57 -- 1.034 42.53 53.1 2" 

V->W 2.63 7.74 3.46 42.53 -- 0.983 41.55 53.1 2" 

W->X 0.14 7.74 3.46 41.55 -- 0.051 41.50 53.1 2" 



Instal·lacions d’un teatre a Sant Boi de Llobregat 

 

Pàgina 170 

Tram 
L 

(m) 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

Pi 

(m.c.a.) 

Dh 

(m) 

DP 

(m.c.a.) 

Pf 

(m.c.a.) 

Ø 

(mm) 
DN 

X->Y 0.28 7.74 3.46 41.50 -- 0.103 41.39 53.1 2" 

Y->Z 0.96 7.74 3.46 41.39 -- 0.358 41.04 53.1 2" 

Z->AA 0.42 7.74 3.46 41.04 -- 0.157 40.88 53.1 2" 

AA->AB 3.10 7.74 3.46 40.88 -- 1.161 39.72 53.1 2" 

AB->AN 0.45 7.74 3.46 39.72 -- 0.169 39.55 53.1 2" 

AN->AO 1.52 7.74 3.46 39.55 -- 0.569 38.98 53.1 2" 

AO->AP 5.53 7.74 3.46 38.98 -- 2.067 36.91 53.1 2" 

AP->AQ 0.16 7.74 3.46 36.91 -- 0.059 36.85 53.1 2" 

AQ->AR 0.28 7.74 3.46 36.85 -- 0.103 36.75 53.1 2" 

AR->AS 0.20 7.74 3.46 36.75 -- 0.075 36.67 53.1 2" 

AS->AT 2.76 7.74 3.46 36.67 -- 1.034 35.64 53.1 2" 

AT->AU 0.28 7.74 3.46 35.64 -- 0.103 35.54 53.1 2" 

AU->AV 0.80 7.74 3.46 35.54 -- 0.299 35.24 53.1 2" 

AV->AW 0.80 7.74 3.46 35.24 -- 0.301 34.94 53.1 2" 

AW->AX 1.25 7.74 3.46 34.94 -- 0.468 34.47 53.1 2" 

AX->AY 3.14 7.74 3.46 34.47 -- 1.175 33.29 53.1 2" 

AY->AZ 2.76 7.74 3.46 33.29 -- 1.034 32.26 53.1 2" 

AZ->BA 0.28 7.74 3.46 32.26 -- 0.103 32.16 53.1 2" 

BA->BB 0.77 7.74 3.46 32.16 -- 0.287 31.87 53.1 2" 

BB->BC 0.28 7.74 3.46 31.87 -- 0.103 31.77 53.1 2" 

BC->BD 1.16 7.74 3.46 31.77 -- 0.433 31.33 53.1 2" 

BD->BE 0.75 7.74 3.46 31.33 -- 0.282 31.05 53.1 2" 

BE->BF 0.28 7.74 3.46 31.05 -- 0.103 30.95 53.1 2" 

BF->BG 0.65 7.74 3.46 30.95 -- 0.241 30.71 53.1 2" 

BG->BH 0.28 7.74 3.46 30.71 -- 0.103 30.60 53.1 2" 

BH->BI 0.90 7.74 3.46 30.60 -- 0.336 30.27 53.1 2" 

BI->BJ 0.28 7.74 3.46 30.27 -- 0.103 30.16 53.1 2" 

BJ->BK 0.92 7.74 3.46 30.16 -- 0.345 29.82 53.1 2" 

BK->BL 0.22 7.74 3.46 29.82 -- 0.082 29.74 53.1 2" 
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Tram 
L 

(m) 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

Pi 

(m.c.a.) 

Dh 

(m) 

DP 

(m.c.a.) 

Pf 

(m.c.a.) 

Ø 

(mm) 
DN 

BL->BM 2.76 7.74 3.46 29.74 -- 1.034 28.70 53.1 2" 

BM->BN 0.28 7.74 3.46 28.70 -- 0.103 28.60 53.1 2" 

BN->BO 1.76 7.74 3.46 28.60 -- 0.660 27.94 53.1 2" 

BO->BP 0.28 7.74 3.46 27.94 -- 0.103 27.84 53.1 2" 

BP->BQ 1.68 7.74 3.46 27.84 -- 0.628 27.21 53.1 2" 

BQ->BR 1.75 7.74 3.46 27.21 -- 0.654 26.55 53.1 2" 

BR->BS 2.76 7.74 3.46 26.55 -- 1.034 25.52 53.1 2" 

BS->BT 2.76 7.74 3.46 25.52 -- 1.034 24.49 53.1 2" 

BT->BU 2.76 7.74 3.46 24.49 -- 1.034 23.45 53.1 2" 

BU->BV 2.76 7.74 3.46 23.45 -- 1.034 22.42 53.1 2" 

BV->BW 2.76 7.74 3.46 22.42 -- 1.034 21.38 53.1 2" 

BW->BX 2.76 7.74 3.46 21.38 -- 1.034 20.35 53.1 2" 

BX->BY 2.76 7.74 3.46 20.35 -- 1.034 19.31 53.1 2" 

BY->A10 1.38 7.74 3.46 19.31 -- 0.517 18.80 53.1 2" 

A10->BZ 1.23 7.74 3.46 18.80 -- 0.460 18.34 53.1 2" 

BZ->CA 1.62 1.57 0.71 18.34 -- 0.032 18.30 53.1 2" 

CA->CB 3.04 1.57 0.71 18.30 -- 0.060 18.24 53.1 2" 

CB->CC 3.50 1.57 0.71 18.24 -- 0.069 18.17 53.1 2" 

CC->CD 2.76 1.57 0.71 18.17 -- 0.055 18.12 53.1 2" 

CD->CE 3.04 1.57 1.54 18.12 -- 0.401 17.72 36.0 1 1/4" 

CE->CF 1.00 1.57 1.54 17.72 -- 0.131 17.59 36.0 1 1/4" 

CF->CG 0.77 1.57 1.54 17.59 -- 0.101 17.49 36.0 1 1/4" 

CG->CH 2.23 1.57 2.68 17.49 -- 1.132 16.35 27.3 1" 

CH->CI 0.65 1.57 2.68 16.35 -- 0.330 16.02 27.3 1" 

CI->CJ 1.30 1.57 2.68 16.02 -- 0.660 15.36 27.3 1" 

CJ->CK 0.70 1.57 2.68 15.36 -- 0.355 15.01 27.3 1" 

CK->A12 1.80 1.57 2.68 15.01 -- 0.913 14.10 27.3 1" 

A12, Ruixador (K = 80), (Planta Primera) 1.57  14.10  

BZ->CL 1.15 6.17 2.75 18.34 -- 0.281 18.06 53.1 2" 
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Tram 
L 

(m) 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

Pi 

(m.c.a.) 

Dh 

(m) 

DP 

(m.c.a.) 

Pf 

(m.c.a.) 

Ø 

(mm) 
DN 

CL->CM 2.76 6.17 2.75 18.06 -- 0.677 17.38 53.1 2" 

CM->CN 2.76 6.17 2.75 17.38 -- 0.677 16.70 53.1 2" 

CN->CO 2.76 6.17 2.75 16.70 -- 0.677 16.02 53.1 2" 

CO->CP 2.76 6.17 2.75 16.02 -- 0.677 15.35 53.1 2" 

CP->CQ 2.76 6.17 2.75 15.35 -- 0.677 14.67 53.1 2" 

CQ->CR 2.76 6.17 2.75 14.67 -- 0.677 13.99 53.1 2" 

CR->CS 1.06 6.17 2.75 13.99 -- 0.259 13.73 53.1 2" 

CS->CT 3.04 6.17 2.75 13.73 -- 0.745 12.99 53.1 2" 

CT->CU 1.25 6.17 2.75 12.99 -- 0.307 12.68 53.1 2" 

CU->CV 0.28 6.17 2.75 12.68 -- 0.068 12.61 53.1 2" 

CV->CW 2.37 6.17 2.75 12.61 -- 0.580 12.03 53.1 2" 

CW->CX 3.04 6.17 2.75 12.03 -- 0.745 11.29 53.1 2" 

CX->CY 3.06 6.17 2.75 11.29 -- 0.750 10.54 53.1 2" 

CY->CZ 3.04 6.17 2.75 10.54 -- 0.745 9.79 53.1 2" 

CZ->DA 1.47 6.17 2.75 9.79 -- 0.360 9.43 53.1 2" 

DA->DB 0.28 6.17 2.75 9.43 -- 0.068 9.37 53.1 2" 

DB->DC 0.34 6.17 2.75 9.37 -- 0.084 9.28 53.1 2" 

DC->DD 2.42 6.17 2.75 9.28 -- 0.593 8.69 53.1 2" 

DD->DE 1.23 6.17 2.75 8.69 -- 0.301 8.39 53.1 2" 

DE->DF 0.28 6.17 2.75 8.39 -- 0.068 8.32 53.1 2" 

DF->DG 1.22 6.17 2.75 8.32 -- 0.300 8.02 53.1 2" 

DG->DH 1.54 6.17 2.75 8.02 -- 0.377 7.64 53.1 2" 

DH->DI 0.42 6.17 2.75 7.64 -- 0.102 7.54 53.1 2" 

DI->DJ 0.57 6.17 2.75 7.54 -- 0.139 7.40 53.1 2" 

DJ->DK 0.07 6.17 2.75 7.40 -- 0.017 7.39 53.1 2" 

DK->DL 1.71 6.17 2.75 7.39 -- 0.419 6.97 53.1 2" 

DL->DM 2.76 6.17 2.75 6.97 -- 0.677 6.29 53.1 2" 

DM->DN 1.94 4.38 1.96 6.29 -- 0.254 6.04 53.1 2" 

DN->DO 0.28 4.38 1.96 6.04 -- 0.036 6.00 53.1 2" 
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Tram 
L 

(m) 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

Pi 

(m.c.a.) 

Dh 

(m) 

DP 

(m.c.a.) 

Pf 

(m.c.a.) 

Ø 

(mm) 
DN 

DO->DP 2.76 4.38 1.96 6.00 -- 0.363 5.64 53.1 2" 

DP->DQ 1.95 0.93 1.62 5.64 -- 0.391 5.25 27.3 1" 

DQ->A61 1.38 0.93 1.62 5.25 -- 0.276 4.97 27.3 1" 

A61, Ruixador (K = 80), (Planta Primera) 0.93  4.97  

DP->DR 0.93 3.44 2.46 5.64 -- 0.245 5.39 41.9 1 1/2" 

DR->DS 0.53 2.55 1.82 5.39 -- 0.080 5.31 41.9 1 1/2" 

DS->DT 1.76 2.55 1.82 5.31 -- 0.266 5.05 41.9 1 1/2" 

DT->DU 0.04 2.55 1.82 5.05 -- 0.006 5.04 41.9 1 1/2" 

DU->DV 0.46 1.62 1.57 5.04 -- 0.063 4.98 36.0 1 1/4" 

DV->DW 3.04 1.62 1.57 4.98 -- 0.418 4.56 36.0 1 1/4" 

DW->DX 2.92 1.62 1.57 4.56 -- 0.401 4.16 36.0 1 1/4" 

DX->DY 2.76 0.79 1.35 4.16 -- 0.394 3.77 27.3 1" 

DY->A63 1.38 0.79 1.35 3.77 -- 0.197 3.57 27.3 1" 

A63, Ruixador (K = 80), (Planta Primera) 0.79  3.57  

DX->A64 1.19 0.83 1.39 4.16 -- 0.178 3.98 27.3 1" 

A64, Ruixador (K = 80), (Planta Primera) 0.83  3.98  

DU->A65 0.67 0.93 1.56 5.04 -- 0.126 4.91 27.3 1" 

A65, Ruixador (K = 80), (Planta Primera) 0.93  4.91  

DR->DZ 0.71 0.90 1.51 5.39 -- 0.125 5.27 27.3 1" 

DZ->EA 2.10 0.90 1.51 5.27 -- 0.370 4.90 27.3 1" 

EA->EB 0.28 0.90 1.51 4.90 -- 0.049 4.85 27.3 1" 

EB->A66 1.38 0.90 1.51 4.85 -- 0.243 4.61 27.3 1" 

A66, Ruixador (K = 80), (Planta Primera) 0.90  4.61  

DM->EC 1.35 1.80 0.79 6.29 -- 0.033 6.26 53.1 2" 

EC->ED 1.88 1.80 1.26 6.26 -- 0.144 6.11 41.9 1 1/2" 

ED->EE 0.40 1.80 1.26 6.11 -- 0.031 6.08 41.9 1 1/2" 

EE->EF 5.81 1.80 1.71 6.08 -- 0.934 5.15 36.0 1 1/4" 

EF->EG 0.97 1.80 1.71 5.15 -- 0.156 4.99 36.0 1 1/4" 

EG->EH 0.28 0.89 1.47 4.99 -- 0.046 4.95 27.3 1" 
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Tram 
L 

(m) 

Q 

(l/s) 

V 

(m/s) 

Pi 

(m.c.a.) 

Dh 

(m) 

DP 

(m.c.a.) 

Pf 

(m.c.a.) 

Ø 

(mm) 
DN 

EH->EI 1.33 0.89 1.47 4.95 -- 0.222 4.72 27.3 1" 

EI->A67 1.38 0.89 1.47 4.72 -- 0.231 4.49 27.3 1" 

A67, Ruixador (K = 80), (Planta Primera) 0.89  4.49  

EG->A68 1.38 0.91 1.51 4.99 -- 0.244 4.75 27.3 1" 

A68, Ruixador (K = 80), (Planta Primera) 0.91  4.75  

A->GC 1.38 3.38 0.91 58.93 -- 0.032 58.90 68.9 2 1/2" 

GC->GD 9.11 1.69 0.76 58.90 -- 0.208 58.69 53.1 2" 

GD->A184 0.96 1.69 1.66 58.69 -0.96 0.146 59.51 36.0 1 1/4" 

A184, BIE 25 mm (K = 42), (Planta baixa) 1.69  59.51  

GC->GE 6.40 1.69 0.45 58.90 -- 0.041 58.86 68.9 2 1/2" 

GE->GF 19.34 1.69 0.76 58.86 -- 0.441 58.42 53.1 2" 

GF->A185 0.96 1.69 1.66 58.42 -0.96 0.145 59.23 36.0 1 1/4" 

A185, BIE 25 mm (K = 42), (Planta baixa) 1.69  59.23  

Notes: 

L: Longitud real del tram, m 

Q: Cabal, l/s 

V: Velocitat, m/s 

Pi: Pressió d'entrada al tram, m.c.a. 

Dh: Alçada salvada pel tram, m 

DP: Caiguda de pressió en el tram, m.c.a. 

Pf: Pressió de sortida, m.c.a. 

Ø: Diàmetre interior de la canonada, mm 

DN: Diàmetre nominal de la canonada 

Taula 11. Resultats del càlcul hidràulic 

5.7.4.1. Tipus de ruixadors 

 A la instal·lació trobem els següents tipus de ruixadors: 

- Ruixador automàtic muntant, resposta normal amb ampolla fusible de ruptura de 68ºC Sèrie GL amb 

coeficient K = 80 mètric 

- Ruixador automàtic muntant, resposta normal amb ampolla fusible de ruptura de 68ºC Sèrie GL-Ocult 

amb coeficient K = 80 mètric 
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5.7.4.2. Bomba de pressió d’aigua 

 Per tal de que a la xarxa de boques d‟incendi especials i a als ruixadors hi hagi subministre d‟aigua, 

s‟ha d‟instal·lar un grup de pressió 40-200/15 de EBARA, a l‟alimentació de les canonades. Les 

característiques del qual són les següent:  

- 1 bomba elèctrica de ferro fos amb un cabalímetre F DN 655 

- Cabal = 40,02 m
3
/h 

- Pressió = 61,66 m.c.a.  

5.7.5. Senyalització de les instal·lacions manuals de Protecció Contra Incendis 

 Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, hidrants 

exteriors, polsadors manuals d'alarma i dispositius de disparament de sistemes d'extinció) estan senyalitzats 

mitjançant les corresponents senyals definides en la norma UNE 23033-1. Les dimensions d'aquests senyals, 

depenent de la distància d'observació, són les següents: 

 De 210 x 210 mm quan la distància d'observació no és superior a 10 m. 

 De 420 x 420 mm quan la distància d'observació està compresa entre 10 i 20 m. 

 De 594 x 594 mm  quan la distància d'observació està compresa entre 20 i 30 m. 

 Els senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallada en el subministrament elèctric de l'enllumenat 

normal, mitjançant l'enllumenat d'emergència o per fotoluminescència. Per als senyals fotoluminiscents, les 

seves característiques d'emissió lluminosa compleixen l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 

23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma UNE 

23035-3:2003. 

 

Figura 1. Senyalització dels BIEs 
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Figura 2. Senyalització direccional dels BIEs 

5.8. Exigència Bàsica SI 5: Intervenció dels Bombers 

5.8.1. Condicions d'aproximació i entorn 

 Com l'altura d'evacuació de l'edifici (2.5 m) és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 5) no és 

necessari justificar les condicions del vial d'aproximació, ni de l'espai de maniobra per als bombers, a disposar 

en les façanes on se situen els accessos a l'edifici. 

5.8.2. Accessibilitat per façana 

 Com l'altura d'evacuació de l'edifici (2.5 m) és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 5) no és 

necessari justificar les condicions d'accessibilitat per façana per al personal del servei d'extinció d'incendi. 

5.9. Exigència Bàsica SI 6: Resistència al foc de l'Estructura 

5.9.1. Elements estructurals principals 

 La resistència al foc dels elements estructurals principals de l'edifici és suficient si es compleix alguna 

de les següents condicions: 

 a) Arriben a la classe indicada en les taules 3.1 i 3.2 (CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura), 

 que representen el temps de resistència en minuts davant l'acció representada per la corba normalitzada 

 temps-temperatura en funció de l'ús del sector d'incendi o zona de risc especial, i de l'altura 

 d'evacuació de l'edifici. 

 b) Suporten aquesta acció durant el temps equivalent d'exposició al foc indicat en l'Annex B (CTE DB 

 SI Seguretat en cas d'incendi). 
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RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA 

Sector o local 

de risc especial 
(1)

 

Us de la zona 

inferior al forjat 

considerat 

Planta superior 

al forjat 

considerat 

Material estructural considerat 
(2)

 Estabilitat al foc 

mínima dels 

elements 

estructurals 
(3)

 
Suports Bigues Forjats 

Magatzem 
Local de risc 

especial alt 
Planta Primera 

estructura de 

formigó 

estructura de 

formigó 

estructura de 

formigó 
R 180 

Primera Planta Local públic Coberta 
estructura de 

formigó 

estructura de 

formigó 

estructura de 

formigó 
R 60 

Notes: 
(1)

 Sector d'incendi, zona de risc especial o zona protegida de major limitació quant al temps de resistència al foc 

requerit als seus elements estructurals. Els elements estructurals interiors d'una escala protegida o d'un passadís 

protegit seran com a mínim R 30. Quan es tracti d'escales especialment protegides no és necessari comprovar la 

resistència al foc dels elements estructurals. 
(2)

 Es defineix el material estructural empleat en cadascun dels elements estructurals principals (suports, bigues, 

forjats, lloses, tirants, etc.) 
(3)

 La resistència al foc d'un element s'estableix comprovant les dimensions de la seva secció transversal, obtenint la 

seva resistència pels mètodes simplificats de càlcul donats en els Annexes B a F (CTE DB SI Seguretat en cas 

d'incendi), aproximats per a la majoria de les situacions habituals. 

Taula 12. Resistència al foc de l'estructura 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MESURES D’ESTALVI ENERGÈTIC QUE 

S’IMPLANTARAN AL PROJECTE 



Instal·lacions d’un teatre a Sant Boi de Llobregat 

 

Pàgina 179 

 

6.1. Objecte 

 Els estudis d’impacte ambiental són un instrument preventiu per a la protecció del medi ambient. 

D’acord amb la normativa vigent l’autorització de projectes públics i privats que puguin tenir incidències 

notables sobre el medi ambient, només podran atorgar-se després de realitzar un estudi d’impacte ambiental, 

és a dir, una avaluació dels seus efectes sobre el medi. El procediment d’avaluació inclou la participació 

ciutadana.  

 Els estudis d’impacte són estudis preventius per avaluar, abans que s’executi un projecte, el seu 

possible impacte sobre el medi i les persones. S’han d’avaluar els possibles impactes de les diferents 

alternatives proposades i s’ha de preveure un seguiment al final de l’obra per comprovar els resultats 

previstos. Un cop detectats els impactes, dins el mateix estudi, s’estableixen mesures correctores per 

minimitzar-los. En primer lloc es mira d’actuar sobre l’emissor, en segon lloc sobre el medi i en tercer lloc 

sobre el receptor.  

 En aquest annex es descriuen les possibles fonts d’impacte amb el medi i les mesures correctores que 

s’han tingut en compte.   

6.2. Normativa aplicable 

 Normativa Europea:  

- Directiva 1985/337, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 

privats sobre el medi ambient. DOCE-L núm. 175, de 05.07.1985.  

- Directiva 1997/11, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 

privats sobre el medi ambient. (Modifica la Directiva 1985/337). DOCE-L núm. 73, de 14.03.1997. 

- Directiva 2001/42, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i Aplicació dels criteris de 

sostenibilitat a les instal•lacions d’un edifici de vivendes.  

- Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 155, de 30.06.1986. 

(incorpora la Directiva 1985/337).  

- Reial Decret 1131/1988, pel qual s'aprova el Reglament per l'execució del Reial Decret Legislatiu 

1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.1988.  

- Llei 6/2001, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. 

BOE núm. 11, de 09.05.2001. (incorpora la Directiva 1997/11).  

  Normativa de la Generalitat de Catalunya; 

- Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988.   

6.3. Descripció del projecte i de les seves accions 

 A conseqüència que l‟edifici es troba ubicat en terra no habitable, el disseny de l‟edifici no afecta a 

l‟impacte visual de l‟entorn mentre que l‟alçada d‟aquest és la permesa per la zona. El terreny és un solar 

amb escassa vegetació, on ni hi ha cap edificació construïda, amb el que no es farà cap tala d‟arbres i és una 

terra sense contaminació.  
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  Tot i tractar-se de zona de lleure, s‟ha intentat que el disseny respecti l‟entorn i la zona, i és per 

aquest motiu que l‟edifici no s‟ha fet junt a les carreteres que envolten el solar, sinó que s‟han deixat uns 

metres de terreny en el que s‟habilitaran zones verdes amb el que dóna la sensació d‟espai diàfan.  

 Tot i aquests solucions, per evitar al màxim l‟impacte mediambiental s‟afegeix que es demanarà als 

industrials que participin en el projecte els següents segells ecològics:   

- Etiqueta AENOR de medi ambient.  

- EU Ecolabel; Etiqueta ecològica de la Unió Europea  

6.4. Condicionament del terreny. Zona verda  

 Es destinarà una zona verda entorn de l‟edifici, en la qual s‟utilitzaran arbres extrets de vivers o 

extrets de zones on sigui necessària una replantació. D‟altra banda la vegetació a col·locar serà de secà, ja 

que aquest tipus de vegetació permet aguantar les altres temperatures de l‟estiu i les baixes de l‟hivern, i en 

té prou amb l‟aigua de les pluges. Com a afegit, apart de trià vegetació de secà, el fullatge serà de tipus 

perenne, característica que fa que aquest tipus de fulla persisteixi durant tot l‟any. 

6.5. Mesures correctores  

6.5.1. Contaminació de les aigües  

 Per els funcionament establerts en la instal·lació projectada, no es preveu superar els límits establerts 

de contaminació d‟aigua. Tot i així, per a reduir el consum d‟aigua es preveuen airejadors en els punts 

d‟aigua, així mateix, tots  els punts d‟aigua seran accionats temporalment, impedint d‟aquesta manera que 

quedin il·limitadament oberts.  

6.5.1.1. Sistemes d’estalvi d’aigua.  

6.5.1.1.1. Aixetes 

- Aixetes equipades amb regulador de cabal i airejadors. 40% d’estalvi d’aigua.  

- Sistemes temporitzadors que dosifiquin la descàrrega a 1 litre.  

6.5.1.1.2. Dutxes  

- Instal·lar reductors de cabal de manera que per a una pressió de 2,5 kg/cm2 s'obtingui un cabal 

màxim de 8 l/min.  

6.5.1.1.3. Inodors 

- El volum de la descarrega dels vàters no podrà ser superior a 7 l.  

- Sistemes que permetin aturar la descàrrega o de doble pulsació 
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6.5.2. Contaminació de l’atmosfera  

 Els agents susceptibles de la contaminació de l‟atmosfera són bàsicament vapor d‟aigua mesclat amb 

compostos orgànics fruit dels diferents sistemes de climatització de l‟edifici. Aquestes emissions previstes 

queden dins de la legalitat pel fet de no superar les concentracions de contaminants límits marcades per la 

normativa vigent.  

 Per a reduir l‟ús dels sistemes de climatització i  de rebot les emissions a l‟atmosfera, la instal·lació 

projectada compleix sobradament amb tots els paràmetres establerts per la normativa d‟aplicació referent a 

salubritat dels edificis. 

6.5.3. Contaminació acústica i per vibracions  

 Els possibles focus emissors de sorolls no superen en cap els límits marcats per la normativa de 

Sorolls i Vibracions. Tot i això, els materials emprats en els tancament exteriors, s‟ha tingut en compte 

aquest aspecte per a la seva selecció, evitant d‟aquesta manera la mínima molèstia a l‟entorn a causa dels 

sorolls i les vibracions.  

6.5.4. Contaminació lumínica  

 No s‟utilitzaran en l‟edifici focus o punts lluminosos susceptibles d‟enlluernar el trànsit rodat pels 

carrers confrontants. Tots els punts de llum seran enfocats en direcció ascendent, impedint la contaminació 

lumínica de l‟atmosfera per mala utilització dels elements d‟enllumenat.  

6.5.5.  Contaminació visual  

 La construcció del nou teatre s‟acull a les directrius marcades per l‟ordenança d‟ús de colors i 

materials en l‟edificació del municipi de Sant Boi de Llobregat, no facilitant la pèrdua d‟atenció dels 

conductors que circulen pels vials annexes al Teatre.  

6.5.6. Impacte en el trànsit  

 Les maniobres que puguin afectar el correcte funcionament de les comunicacions viàries hauran 

d‟ésser notificades a l‟ajuntament de Sant Boi de Llobregat i aprovades pel mateix, intentant afectar el mínim 

el volum de trànsit i realitzant les maniobres en horaris de baixa afluència de vehicles.  

6.5.7. Residus generats 

  Els residus generats per l'ús del teatre són residus lleugers,  pràcticament el total dels residus seran  

materials d'oficina,  escènics ;tals com teles decoratives i altres; i papers i cartrons.  

 Tots els residus generats a l'interior del teatre s'abocaran en els contenidors de recollida selectiva de 

residus, situats confrontants al recinte.  

 La resta de residus que podrem trobar son les despeses de les lluminàries quan aquestes siguin 

reemplaçades, i les bateries dels diferents aparells electrònics de tot el local.  
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6.5.8. Reducció del consum i estalvi energètic  

 Si es fan les actuacions adequades en matèria de consum, es pot arribar a aconseguir un estalvi 

energètic del 30% i una important reducció d’emissió de CO2. Per poder  aconseguir aquest estalvi energètic, 

hem seguit les següents recomanacions.  

6.6. Sistemes d’estalvi en lluminàries i altres aparells elèctrics 

  La principal mesura energètica sobre les lluminàries, la trobem en el disseny de la instal·lació, ja que 

per fer aquest, hem utilitzat un programa informàtic que ens ha ajudat aconseguir la màxima eficiència 

possible de les lluminàries instal·lades. Aquest programa és el DIALUX 4.10, i podrem trobar tots els seus 

resultats a l’apartat de càlculs.  

 La utilització de làmpades de baix consum a les zones comuns i instal·lació de reactàncies 

electròniques com la ens ofereix la casa Philips millora l‟eficiència energètica, tal i com explicarem a 

continuació.  

• MASTER TL5 

 En termes mediambientals, les làmpades i equips MASTER TL5 de Philips ofereixen la màxima 

eficiència energètica en enllumenat fluorescent, i per tant mínimes emissions de CO2. Tots els productes 

compleixen la directiva RoHS. Les làmpades MASTER TL5 usen menys vidre, metall i material 

d'embalatge, i el seu menor pes es tradueix en avantatges per al transport i el reciclatge.  

• LED  

 Les làmpades LED de Philips utilitzades en el present projecte, consumeixen un 80% respecte de les 

lluminàries halògenes convencionals. És la solució idònia per a la il·luminació de sales i recintes on les hores 

de consum elèctric són elevades. Per tant, les lluminàries LED s‟han instal·lat a la Sala de Butaques 

(lluminàries de sostre i d‟abalisament) i als Passadissos. És una solució amb un cost econòmic més elevat, 

però molt més eficient i amb una vida útil major. 

• DOWN-LIGHT 

 L‟ús d‟equips Down-lights també ens ajuden a augmentar l‟eficiència energètica de l‟edifici. Són 

lluminàries de baix consum, per la qual les emissions de CO2 són mínimes. S‟han ubicat en oficines, 

camerins i dutxes, on és necessari que el personal que ocupa aquestes sales puguin desenvolupar la seva 

feina amb unes condicions òptimes de lluminositat. 

 

 En el cas d‟aparells elèctrics: 

• FANCOILS I BOMBES DE CALOR 

 Els aparells de climatització escollits per al disseny de la instal·lació de clima, s‟ajusten a la demanda 

energètica de l‟espai que han de climatitzar, amb l‟ajuda del programa Cypecad MEP. Gràcies a aquest, hem 

pogut acoblar les potències necessàries amb les potències dels aparells. Per aquest motiu, la instal·lació té el 

màxim rendiment calorífic i de refrigeració i com a conseqüència, un menor consum energètic  que és 

deriva en un menor impacte ambiental. 
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 Altres mesures que es realitzaran per tal de millorar l‟eficiència energètica són:  

- En zones d'ús puntual (com lavabos, passadissos o escales d’ús esporàdic), instal·lar detectors de 

presència o interruptors temporitzats.  

- Als banys prescindirem dels assecadors de mans, utilitzarem paper reciclat.  

- Quan es faci l’elecció dels motors, evitar utilitzar les bombes a carrega parcial, en condicions 

diferents de les nominals, ja que el rendiment dels motors es reduirà considerablement.   

- A més, muntarem variadors de freqüència a tots els motors del edifici per ajudar en el moment de la 

arrencada a millorar l’eficiència.  

  

  

 En el cas de la millor elecció dels electrodomèstics, les mesures seran: 

- Les rentadores consumeixen una quantitat d’aigua molt important, que es pot reduir segons el model 

escollit. Cal buscar equips que incorporin sistemes de modulació de la càrrega, que utilitzin la 

quantitat d’aigua necessària en funció de la càrrega de l’aparell.  

- A l’hora de comprar els electrodomèstics en tenim que fitxar amb les etiquetes energètiques que 

serveixen per informar al consumidor del consum d'energia i de l'eficiència de funcionament dels 

diferents aparells. 

- Les etiquetes cal buscar-les damunt dels aparells exposats als establiments. Tenen una part comuna 

per tots els aparells i una part particular de cada model (normalment groc). La part comuna mostra 

les franges de colors amb les diferents lletres, i els conceptes que es recullen a l'altre costat. En el cas 

de que no estigui visible a l'establiment, l'etiqueta la podrà trobar entre el manual d'instruccions i la 

garantia de l'aparell. Es poden trobar a les rentadores, assecadores, refrigeradors, congeladors, 

rentadores, assecadores combinades i bombetes. L'etiqueta classifica l'eficiència energètica 

mitjançant una lletra i un color, aquesta lletra va des de la A, la més eficient, a la G la menys 

eficient, és a dir, el que porta la lletra A és el que menys energia gasta i el que porta la G, és el que 

en gasta més. 

- A part de la seva classificació també s'hi poden trobar altres dades, com ara el consum energètic 

anual en el cas d'un refrigerador, el consum d'energia del programa estàndard d'una assecadora, o 

d'una rentadora, l'aigua que gasta, o el soroll que fa.  

6.7. Programa de vigilància ambiental  

 Els objectius a programar la vigilància ambiental passen per:  

- Controlar l‟eficàcia i correcta execució de les mesures preventives i correctores d‟impacte ambiental 

establertes.  

- Verificar els estàndards de qualitat dels materials i mitjans utilitzats en les actuacions projectades.  

- Detectar els impactes no previstos i proposar les mesures correctores adequades per a reduir-los, 

eliminar-los o compensar-los.  
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- Informar de manera sistemàtica a les autoritats implicades sobre els aspectes objecte de vigilància i 

oferir un mètode sistemàtic, el més senzill i econòmic possible, per realitzar la vigilància d‟una 

forma eficaç.  

  Així, en el present pla es detallen les actuacions previstes que caldrà controlar periòdicament per 

garantir la reducció de l‟impacte ambiental en l‟execució del projecte.  

6.8. Selecció dels materials i disseny de la instal·lació 

 S‟ha instal·lat grans finestres a totes les parets exterior, per tal d‟obtenir com principal font de 

il·luminació, a la llum natural del sol. Es pot comprovar amb més detall a l’apartat de càlcul de lluminàries 

del Dialux, com les grans finestres permeten la incidència de la llum solar en les sales de l‟edifici i per la 

qual el consum energètic durant les hores de sol es redueix.  

 D‟altres materials que s‟han escollit per tal de millorar l‟eficiència són els següents: 

- Portes i finestres exteriors de doble vidre. Millor aïllament tèrmic i acústic.  

- Cables elèctrics tipus XPLE, sense utilització de PVC per a la coberta o l’aïllament, no propagadors 

de flama, lliures d’halògens i metalls pesats i de reduïda emissió de gasos tòxics al cremar-se.  

- Petit material elèctric de porcellana, baquelita o polipropilè.  

- Tub corrugat per al pas dels conductors elèctrics de polipropilè.  

- Tubs per a la instal•lació d’aigua freda i calenta de polietilè reticulat.  

- Control i regulació de la calefacció i refrigeració individualitzat per a cada recinte.  

- Manuals de sensibilització a l’entrada de l’edifici.  

- Establir sistemes òptims de sectorització dels espais i estances segons necessitats d´ús.  

- Aparells d‟aire (bombes de calor, Fancoils) adients al tipus de sala a climatitzar per tal de cobrir les 

necessitats de la mateixa sense representar una despesa d‟energia.  

6.9. Selecció de la instal·lació de Aigua Calenta Sanitaria 

 Un dels punts importants respecte les mesures d‟estalvi d‟energia i la protecció del medi ambient, és 

l‟elecció de la Caldera de Pellets en el sistema de ACS.  

 S‟ha escollit la biomassa com a font d‟energia, ja que és l‟única que cobreix el 100% de la demanda 

energètica de la instal·lació. Amb això diem, que no és necessària cap font d‟energia complementaria a una 

font principal; com és en el cas de la producció mitjançant plaques solars, ja que aquesta cobreix un 60% de 

la demanda (segons Decret Ecoeficiència) i necessita d‟una font alternativa, ja sigui elèctrica o convencional, 

que complementi el 40% de la demanda restant. 

 A més, la producció d‟ACS mitjançant Caldera de biomassa és una alternativa a les fonts que 

s‟utilitzen actualment, amb un exponencial  creixement tant pel seu menor cost econòmic, com pel menor 

impacte ambiental.  

 Per aquests motius s‟ha apostat per la Caldera de Pellets, una font de futur que esperem que cada 

vegada tingui més presencia tant en instal·lacions domèstiques con industrials, i que en aquest projecte 

serveixi com exemple per a la seva implantació en qualsevol tipus d‟instal·lació. 
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7. CONCLUSIONS 

 En aquest Projecte estan tots els meus coneixement adquirits durant la meva formació, i d‟altres que 

he tingut que aprendre per donar solució als apartats que es presenten.  

 Per al disseny, càlcul i redacció del mateix he necessitat totes les eines i matèries, en forma 

d‟informació, que se‟m proporcionaren en una part de les assignatures cursades durant la diplomatura, més 

concretament en assignatures com “Instal·lacions”, “Aparellatge”, “Centrals”, “Luminotècnia”, “Màquines” i 

“Oficina Tècnica”.  

 En primer lloc, la instal·lació elèctrica està dimensionada per donar servei a totes les instal·lacions i 

necessitats del teatre. També, s‟ajusta a les normatives vigents i compleix tots els requisits per a una posada 

en servei, en el cas de que així fóra. S‟han escollit els materials amb major rendiment i de marques 

comercials importants ja que són de major qualitat respecte de la competència. El nombre i el tipus de 

lluminàries escollides s‟han calculat mitjançant el programa Dialux 4.10. Aquest programa m‟ha permès 

optimitzar i escollir les lluminàries necessàries per a cada zona, tenint el major rendiment possible. Per a 

l‟elecció d‟aquestes, he tingut en compte l‟ús de la zona i les hores de funcionament, així depenent de 

l‟emplaçament, podem trobar fluorescents, down-lights o Leds. Les preses de corrent s‟han dimensionat 

segons les necessitats de cada sala i les lluminàries d‟emergència s‟ajusten a les simulacions que he realitzat 

amb el programa Daisalux.  

 Pel que fa a la il·luminació escènica, els projectors i caps mòbils són de Leds per assegurar un mínim 

consum i un menor manteniment, ja que els projectors amb làmpada convencional tenen un alt consum, són 

molt fràgils i desprenen molta calor. Totes les lluminàries es poden regular i controlar des dels Dimmers, 

d‟aquesta manera aconseguim tenir un escenari que es pot adaptar a les necessitats de cada espectacle.     

 Seguidament, en la instal·lació d‟aigua calenta sanitària he volgut utilitzar la biomassa com a font 

d‟energia perquè crec que cada vegada tindrà més influència en les instal·lacions de producció de calor, ja 

siguin domèstiques, industrials, etc. La biomassa és una font d‟energia poc costosa, amb un elevat rendiment 

i amb un mínim impacte ambiental  Considero que utilitzar una Caldera de Pellets en aquest teatre és un bon 

exemple per a futurs estudiants que llegeixin aquest projecte, ja que hem de mentalitzar a les pròximes 

promocions de la importància de ser respectuós amb el medi ambient, i del pes que tenim els enginyers en la 

preserva de la natura.  

 Pel que correspon a les instal·lacions de climatització, fontaneria i contra incendis, són les que en un 

principi menys coneixements tenia. He necessitat aprendre molts conceptes, alguns relacionants amb les 

bases que ja tenia i d‟altres completament nous. D‟aquest últims voldria destacar el domini adquirit del 

programa Cype, ja que és una eina que m‟ha facilitat molt poder realitzar els càlculs de les instal·lacions 

anomenades anteriorment. Ha sigut un pas difícil, ja que és un programa de càlcul molt complex però a base 

de llegir els manuals, fer proves i ser perseverant davant dels errors que sorgien, he arribat al punt de poder 

realitzar correctament els objectius. Dir també, que aquestes instal·lacions compleixen les normatives vigents 

i he pogut justificar els resultats dels càlculs amb l‟ajuda del Cype.  

 Afegir que, l‟exactitud dels resultats dels càlculs del Cypecad MEP, Dialux i Daisalux implica que 

els aparells i elements de les diferents instal·lacions projectades que he seleccionat, tinguin un major 

rendiment alhora que un menor impacte ambiental i econòmic. Per tant, puc concloure que un bon enginyer 

projectista ha de “filar el més prim” possible per tal de ajustar-se a les necessitats del projecte, d‟aquesta 

manera serà possible reduir l‟impacte ambiental i els costos energètics.   
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 Per finalitzar, la realització d‟aquest projecte m‟ha aportat nous coneixement i m‟ha demostrat que 

amb paciència i insistència es poden assolir tots els objectius que es marquen, encara que presentin dificultat 

i en molts moment siguin un inconvenient. També, m‟ha aclarit que les instal·lacions és la branca per on vull 

dirigir la meva carrera professional, seguir formant-me en aquestes matèries per adquirir nous coneixements i 

ser un millor enginyer projectista. El Projecte Final de Carrera m‟ha resultat una experiència molt 

enriquidora, en la qual s‟ha de dedicar moltes hores de treball, però és gratificant poder realitzar un treball 

que ens dóna experiència per afrontar la futura vida professional.  
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