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Annexa 4: Càlcul de les instal·lacions 
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Instal·lació d’aigua sanitària 

Per tal d’efectuar una correcta instal·lació es complirà les exigències establertes en el CTE-DB-HS4: 

Subministrament d’aigua. 

 

Cal esmentar que s’aprofitarà l’escomesa i el comptador de la instal·lació que hi ha actualment en la 

masia, en canvi haurem de canviar les canonades de subministrament a les cambres humides, degut a 

que canviem de lloc el lavabo existent, així com la incorporació d’un safareig i un bany, a de més d’un 

rentavaixelles en la cuina. 

 

Haurem de tenir en compte que la companyia no ens subministra l’aigua amb suficient pressió, per 

això en la masia actualment hi ha una bomba de pressió i un dipòsit, però per tal de garantir una 

correcte instal·lació, canviarem aquest sistema per un més adient, el qual es composarà d’un dipòsit 

d’aigua, el qual haurem de calcular per tal de veure si podem aprofitar l’existent, dues bombes de 

pressió, les quals s’aniran alternant, un hidropneumàtic i un canonada de retorn, aquest és un grup de 

pressió amb Bypass. 

 

A continuació tenim un esquema de la nostre instal·lació d’aigua sanitària: 

 

 

Dimensionat 

Primerament haurem d’entrar a la taula 2.1. Caudals mínims per a cada tipus d’aparell, la quals ens 

indica els valors mínims que hem de considerar per a cada aparell sanitari: 

 

En el nostre cas tenim: 

Cambra Aparell AFS (dm3/s) ACS (dm3/s) 
 

 

 

 

 

 

 

 

*No es tindrà en compte l’ACS ja que 

no disposem de plaques solars en la 

nostra habitatge 

Lavabo 

 

 

Dutxa 

W.C. 

Lavabo 

0,20 

0,10 

0,10 

0,10 

- 

0,065 

Cuina 

 

Pica 

Rentavaixelles 

0,20 

0,15 

0,10 

-* 

Bany 

 

 

 

W.C. 

Bidet 

Lavabo 

Banyera 

0,10 

0,10 

0,10 

0,30 

- 

0,065 

0,065 

0,20 

Safareig Rentadora 

Safareig 

0,20 

0,20 

-* 

0,10 
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A continuació calcularem quin caudal com a mínim tindrem, per a calcular-lo farem la suma de 

caudals multiplicat per el coeficient de simultaneïtat, aquest coeficient s’obté a partir de la formula:  

KV = 1/(√(n-1)) 

 

On n és el nombre d’aparells que tenim, per tant el nostre coeficient de simultaneïtat serà: 

KV = 1/(√(11-1)) = 0,316 

 

Per tant el nostre caudal d’AFS serà de: 

Q = 1,75 · 0,316 = 0,553 dm
3
/s 

 

A continuació calculem el dipòsit d’aigua necessari per a la nostre instal·lació, a través de la 

formula: 

V = Q · t · 60 

 

On Q és el caudal màxim simultani que tenim i t és el temps estimat, el qual és entre 15 i 20 minuts, 

per tant obtenim que el volum necessari és: 

V = 0,553 · 15 · 60 = 497,7 dm
3
 

 

Per tant necessitàrem un dipòsit d’aigua de 500 litres, per tant haurem de canviar el dipòsit que 

tenim en la masia. 

 

Pel que fa al caudal d’ACS considerarem que s’utilitzen a la vegada els aparells més desfavorables: 

- Banyera + Pica = 0,20 + 0,10 = 0,30 

- Dutxa + Pica + Safareig = 0,10 + 0,10 + 0,10 = 0,30 

 

Per tant considerarem un caudal màxim simultani d’ACS de 0,30 dm
3
/s, aquest valor s’utilitzarà en 

l’apart número 4.4.3. Instal·lació de calefacció per a poder dimensionar correctament la caldera mixta 

que utilitzarem. 

 

 

En la taula 4.2. Diàmetres mínims de derivacions als aparells, tenim els diàmetres que col·locarem 

en cada un dels punts de consum dels aparells: 

 

 

 

Tot seguit calcularem tram per tram quin diàmetre de canonada hem d’utilitzar, tenint en compte 

que la velocitat de l’aigua a de ser entre 0,50 a 2 m/s, però per tenir una instal·lació silenciosa 

intentarem tenir una velocitat entre 0,80 i 1 m/s. A continuació es presenta una taula amb els càlculs 

realitzats, on els trams es troben senyalats en l’esquema anterior: 

 

Tram Caudal Velocitat Ø tub L tub 

A-B 0,10 0,90 12 1,00 

B-C 0,20 1,00 16 2,00 

C-D 0,40 1,00 25 0,64 

E-F 0,15 0,90 15 0,77 

F-G 0,35 1,00 24 2,50 

D-G 0,40 1,00 25 20,34 

G-P 0,75 0,95 32 0,89 
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H-I 0,10 0,90 12 0,55 

I-J 0,20 1,00 16 0,96 

J-K 0,30 0,90 20 3,16 

K-L 0,60 0,85 30 0,30 

M-N 0,20 1,00 16 0,67 

N-O 0,40 1,00 25 2,75 

L-O 0,60 0,85 30 1,04 

O-P 1,00 0,90 40 5,30 

P-Q 1,75 0,90 50 0,18 

Q-R 2,55 1,00 55 0,50 

 

 

Per tal de complir amb les condicions establertes pel CTE, hem d’entrar a la taula 4.3. Diàmetres 

mínims d’alimentació, i verificar que complir els diàmetres mínims establerts: 

 

Com podem comprovar complim els diàmetre mínims establers. 

De la mateixa manera que hem calculat els trams de l’AFS calcularem els trams de l’ACS, on els 

càlculs es presenten en la següent taula: 

Tram Caudal Velocitat Ø tub L tub 

A-C 0,07 0,85 12 3,00 

C-D 0,17 0,90 16 0,64 

F-G 0,10 0,90 12 2,50 

D-G 0,17 0,90 16 20,34 

G-P 0,27 0,95 20 0,89 

I-J 0,07 0,85 12 0,96 

J-K 0,13 1,00 12 3,16 

K-L 0,33 0,95 24 0,30 

N-O 0,10 0,90 12 2,75 

L-O 0,33 0,95 24 1,04 

O-P 0,43 1,00 25 5,30 

P-Q 0,60 0,85 30 0,18 

 

Com podem veure tenim un tram amb una distància superior a 15 metres des de la caldera fins el 

punt de consum, per aquest motiu haurem de col·locar una canonada de retorn de l’ACS fins a la 

caldera, hem d’entrar a la taula 4.4. Relació entre diàmetre de canonada i caudal recirculat d’ACS: 

 

 

 

Tal i com podem veure, amb una canonada de diàmetre 20 mm complim amb el caudal que 

recircularem. 
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Instal·lació d’evacuació d’aigües residuals 

Per tal d’efectuar una correcta instal·lació es complirà les exigències establertes en el CTE-DB-HS5: 

Evacuació d’aigües. Com canviarem de lloc els aparells sanitaris i construirem dues cambres humides 

més, haurem de realitzar la instal·lació com si fos inexistent. Primerament haurem de calcular, per una 

banda, la instal·lació d’aigües residuals i, per l’altre banda, la instal·lació d’aigües pluvials. 

Posteriorment es calcularà l’últim tram d’aquesta instal·lació on aniran totes dues aigües residuals per 

la mateixa canonada. 

 

Dimensionat 

 

Aigües residuals 

Per tal de realitzar un correcte dimensionat, primerament haurem de dimensionar el diàmetre 

mínim de les derivacions individuals de cada aparell sanitari. En la taula 4.1. UDs corresponents als 

diferents aparells sanitaris, trobem les unitats de descàrrega de cada un dels aparells sanitaris, així com 

el diàmetre mínim a col·locar: 

 

 
 

Bany: 

Lavabo: UD = 1 i diàmetre mínim de 32 mm. 

Bidet: UD = 2 i diàmetre mínim de 32 mm. 

Banyera: UD = 3 i diàmetre mínim de 40 mm. 

W.C. amb cisterna: UD = 4 i diàmetre mínim de 100 mm. 

 

Lavabo: 

Lavabo: UD = 1 i diàmetre mínim de 32 mm. 

Dutxa: UD = 2 i diàmetre mínim de 40 mm. 

W.C. amb cisterna: UD = 4 i diàmetre mínim de 100 mm. 

 

Cuina: 

Pica: UD = 3 i diàmetre mínim de 40 mm. 

Rentavaixella: UD = 3 i diàmetre mínim de 40 mm. 

 

Safareig: 

Pica: UD = 3 i diàmetre mínim de 40 mm. 

Rentadora: UD = 3 i diàmetre mínim de 40 mm. 

 

Un com determinat el diàmetre de cada una de les derivacions dels aparells sanitaris, calcularem el 

ramal de col·lectors entre aquestes derivacions individuals fins el baixant. Per aquest càlcul haurem se 

seguir la taula 4.3. Diàmetres de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixants: 
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Els ramals tindran una pendent del 2%, en el cas del bany i del lavabo els ramals tindran un 

diàmetre de 40 mm, excepte el W.C. que tindrà un diàmetre de 110 mm i la banyera que tindrà un 

diàmetre de 63 mm, aquests ramals s’aniran connectant fins a arribar al baixant, l’últim tram del ramal, 

en el cas dels lavabos, serà de diàmetre de 110 mm, ja que els baixants es trobaran a prop del W.C. 

 

En el cas de la cuina i del safareig tindrem que tots els ramals tindran un diàmetre de 63 mm. Per 

efectuar el dimensionat dels baixants haurem de seguir la taula 4.4. Diàmetre dels baixants segons el 

número d’altura del edifici i el número de UD: 

 

 

Com els baixants no poden tenir un diàmetre inferior dels ramals col·lectors, tindrem que els 

baixants del bany i del W.C. tindran un diàmetre de 110 mm, i els baixants de la cuina i del safareig 

tindran un diàmetre de 63 mm. 

Pel que fa els col·lectors horitzontals tenim que seguir la taula 4.5. Diàmetre dels col·lectors 

horitzontals en funció del nombre màxim de UD i la pendent adoptada: 

 

 En el nostre cas tenim que el col·lector horitzontal tindrà un diàmetre de 63 mm, fins que aquests 

col·lector s’uneixi amb el col·lector horitzontal del bany, el qual tindrà un diàmetre de 110 mm, en 

aquest punt el col·lector horitzontal serà de diàmetre 110 mm. 

 

Per que fa al col·lector horitzontal de la cuina, en passarà igual que amb col·lector del safareig, 

tindrà un diàmetre de 63 mm fins que s’uneixi amb el col·lector horitzontal del lavabo, el qual tindrà un 

diàmetre de 110 mm, i per tant aquest col·lector passarà a tenir un diàmetre de 110 mm. 

 

Finalment aquest col·lector horitzontal s’acabaran unint en un mateix col·lector, el qual tindrà un 

diàmetre de 110 mm. Tots aquest col·lectors tindran una pendent del 2%, ja que es la més adient. 

 

 

Aigües pluvials 

Per a poder calcular les canonades necessàries per la recollida d’aigües pluvials primerament 

haurem de determinar la intensitat pluviomètrica de Breda, la qual podem extreure a través del 

Annexa B: Obtenció de la intensitat pluviomètrica, on trobem la figura B.1. Mapa de isohietes i zones 

pluviomètriques i la taula B.1. Intensitat pluviomètrica (mm/h): 
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En el nostre cas tenim que Breda es troba en la zona B i que té una isohieta de 70, per tant obtenim 

que tenim una intensitat pluviomètrica de 150 mm/h. 

 

Com tenim un intensitat pluviomètrica diferent a 100 mm/h, hem de calcular el factor de correcció 

per a la superfície de la coberta, el qual es calcula mitjançant la següent formula: 

f = i / 100 

 

On i es la intensitat pluviomètrica que tenim, per tant obtenim que: 

f = 150/100 = 1,5 

 

En el nostre cas tenim que col·locar tres canalons, un per a cada una de les pendents de les 

cobertes, per això calcularem primerament quina superfície màxima tenim de coberta en projecció 

horitzontal, multiplicada per el seu factor corrector: 

 

 

 

Pendent A: Superfície majorada = 166,58 · 1,5 = 249,87 m
2
. 

Pendent B: Superfície majorada = 99,73 · 1,5 = 149,60 m
2
. 

Pendent C: Superfície majorada = 18,63 · 1,5 = 27,95 m
2
. 

 

Un cop calculares les Superficies, entrem a la taula 4.7. Diàmetre del canaló per a un regim 

pluviomètric de 100 mm/h: 
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En el nostre cas tenim tots els canalons tindran una pendent del 2%, ja que es la més adient, per 

això cada tram de la coberta disposarà d’un diàmetre diferent de canaló: 

Pendent A: Superfície majorada de 249,87 m
2
, per tant tindrà un canaló de diàmetre 200 mm. 

Pendent B: Superfície majorada de 149,60 m
2
, per tant tindrà un canaló de diàmetre 150 mm. 

Pendent C: Superfície majorada de 27,95 m
2
, per tant tindrà un canaló de diàmetre 100 mm. 

 

A continuació calcularem els baixants per a les aigües pluvials en cada un dels trams, per tal de 

determinar els seus diàmetres, haurem d’entrar a la taula 4.8. Diàmetre dels baixants d’aigües pluvials 

per a un regim pluviomètric de 100 mm/h: 

 

 

 

Per tant obtenim que: 

Pendent A: Superfície majorada de 249,87 m
2
, per tant tindrà un baixant de diàmetre 90 mm. 

Pendent B: Superfície majorada de 149,60 m
2
, per tant tindrà un baixant de diàmetre 75 mm. 

Pendent C: Superfície majorada de 27,95 m
2
, per tant tindrà un baixant de diàmetre 50 mm. 

Pel que fa els col·lectors horitzontals, haurem d’entrar a la taula 4.9. Diàmetre dels col·lectors 

d’aigües pluvials per a un regim pluviomètric de 100 mm/h: 

 

 

 

En aquests cas també col·locarem una pendent del 2% en els col·lectors, el col·lector horitzontal de 

la pendent C tindrà un diàmetre de 90 mm, fins que s’uneixi amb el col·lector de la pendent A, el qual 

tindrà un diàmetre de 110 mm, a partir d’aquest punt el col·lector tindrà un diàmetre de 110 mm. 

 

Pel que fa a la pendent B tindrà un diàmetre de 90 mm fins que s’uneixi a la resta de canonades 

d’aigües pluvials, a partir d’aquest punt, el col·lector horitzontal d’aigües pluvials tindrà un diàmetre de 

125 mm. 

 

Per últim s’uniran el col·lector d’evacuació d’aigües i el col·lector d’aigües pluvials. Segons el CTE 

com tenim que el col·lector d’aigües residuals té una UD inferior a 250, equival a tenir 90 mm
2
 de 

superfície. Per tant, si sumem totes aquestes superfícies obtenim una superfície total de 517,42 m
2
., 

tornem a entrar a la taula 4.9. i obtenim que haurem de col·locar un col·lector horitzontal de diàmetre 

160 mm. 

 

Instal·lació de calefacció 
Per tal d’efectuar una correcta instal·lació es complirà les exigències establertes en RITE. En el 

nostre cas no tenim cap instal·lació de calefacció, per tant s’efectuarà un dimensionat total d’ aquesta 

instal·lació. 

 

Dimensionat 

 

Com la normativa RITE no especifica quin procediment s’ha de realitzar per efectuar el dimensionat 

adient, es realitzarà aquest dimensionat seguint el promptuari de la companyia ROCA.  
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En aquests promptuari trobem que s’ha de determina quina quantitat d’energia calorífica 

necessitem per tal de garantir una conformitat tèrmica a l’interior de la vivenda. Aquest càlcul s’efectuà 

a través de la superfície útil de cada una de les estàncies que es volen calefactar i multiplicant-les per 

tres factors, aquests factors s’extrauran de la següent manera: 

 

Factor A: 

Aquest factor es troba en funció de l’ús de l’habitació i l’emplaçament de l’edifici en la seva 

contextualització. En el nostre cas calefactarem la planta baixa i la planta pis, per tant tindrem que anar 

a les taules d’edificació amb calefacció central per a situacions on la planta baixa es trobi en contacte 

amb el terreny i la planta pis sota coberta, ja que es una vivenda unifamiliar de dues plantes. 

 

Esquema de situació de la vivenda: 

 
 

 

 

 

Taula dels valors establerts pel factor A en funció del tipus de habitació: 

 
 

 

 

Factor  B: 

Aquest factor és un coeficient corrector, el qual s’aplica en base a la temperatura de càlcul en el 

exterior del edifici a calefactar. En el nostre cas la temperatura mínima al hivern en Breda és de 5,8 ºC, 

per tant el valor del factor B serà de 0,75. 

 

Factor C: 

Aquest factor regula les necessitats a partir del tipus de construcció i de l’antiguitat del nostre 

edifici. En el nostre cas tenim una edificació antiga ja que tenim previst realitzar una millora tèrmica de 

l’envolvent del edifici, per tant el valor del factor C serà de 1,20.  

 

 

 

 

Un cop establertes les superfícies útils de cada una de les cambres, així com els seus factor, 

realitzarem el càlcul de quina potencia calorífica necessitarem, per aquest motiu hem resumit els 

càlculs en la següent taula: 
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Planta Habitació Sup. Útil Factor A Factor B Factor C Potencia en Kcal/h 

1 Menjador 37,23 78 0,75 1,2 2.613,55 

1 Menjador 42,95 78 0,75 1,2 3.015,09 

1 Sala d'estar 15,51 78 0,75 1,2 1.088,80 

1 Dormitori 14,85 69 0,75 1,2 922,19 

1 Dormitori 18,73 69 0,75 1,2 1.163,13 

1 Passadís 7,25 55 0,75 1,2 358,88 

1 Cuina 16,78 64 0,75 1,2 966,53 

1 Safareig 5,68 64 0,75 1,2 327,17 

1 Bany 6,36 73 0,75 1,2 417,85 

2 Menjador 35,56 78 0,75 1,2 2.496,31 

2 Dormitori 15,24 69 0,75 1,2 946,40 

2 Dormitori 17,86 69 0,75 1,2 1.109,11 

2 Lavabo 4,24 55 0,75 1,2 209,88 

Total = 15.634,88 

 

 

A continuació haurem de calcular quants radiadors hem de col·locar per cada estança, per això, 

primerament, determinarem quin model de radiador col·locarem. En el nostre cas col·locarem 

radiadors d’alumini DUBAL 80, on cada un dels seus elements tenen una potencia de 133,7 Kcal/h, com 

a màxim podem tenir 13 elements per radiador, per tant realitzarem una taula on tindrem en compte la 

potencia de cada elements i la quantitat d’elements que haurem de col·locar en cada estància per tal 

d’establir el nombre de radiadors així com les seves longituds. 

 

 

 

 

 

Planta Habitació Sup. Útil Potencia  Nº elements Nº necessari Nº d'aparells 

1 Menjador 37,23 2.613,55 19,55 20 2 

1 Menjador 42,95 3.015,09 22,55 23 2 

1 Sala d'estar 15,51 1.088,80 8,14 9 1 

1 Dormitori 14,85 922,19 6,90 7 1 

1 Dormitori 18,73 1.163,13 8,70 9 1 

1 Passadís 7,25 358,88 2,68 3 1 

1 Cuina 16,78 966,53 7,23 8 1 

1 Safareig 5,68 327,17 2,45 3 1 

1 Bany 6,36 417,85 3,13 4 1 

2 Menjador 35,56 2.496,31 18,67 19 2 

2 Dormitori 15,24 946,40 7,08 8 1 

2 Dormitori 17,86 1.109,11 8,30 9 1 

2 Lavabo 4,24 209,88 1,57 2 1 

Total = 15.634,88  Total = 16 

 

Dimensionat caldera 

 

Primerament necessitarem saber quina potencia total necessitarem per a la nostre caldera, pel que 

fa a la calefacció tenim que majorar el valor calculat per un coeficient de seguretat: 

Potencia calefacció = 15.634,88 · 1,15 = 17.980,112 Kcal/h 

 

Com tenim una cuina, un safareig, un lavabo i un bany considerarem que necessitem una potencia 

de 6.000 Kcal/h. Per tant la nostre caldera haurà de tenir una potencia mínima de 23.980,11 Kcal/h. 

 

La nostre caldera serà elèctrica i mixta, de l’empresa Gabarrón model CPE 30 amb una potencia de 

25.800 Kcal/h. 
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Instal·lació d’electricitat 

Per tal d’efectuar una correcta instal·lació es complirà les exigències establertes en les ITC-BT. En el 

nostre cas tenim que canviar aquesta instal·lació, ja que tenim habitacions amb grans superfícies on 

només hi ha un punt de llum i no tenen cap base, per aquests motiu desfarem la instal·lació existent, 

excepte l’escomesa, la qual ve de forma Aérea per façana, i la caixa general de protecció (CGP), la qual 

segueix un esquema 7 segons indica la normativa ITC-BT. 

 

La nostra línia general d’alimentació (LGA) l’haurem de canviar, ja que actualment en la masia es 

monofàsica i per el nostre projecte necessitem una LGA trifàsica. Es realitzarà una nova distribució dels 

circuits mínims i necessaris determinats per la normativa esmentada. 

 

Dimensionat 

Segons la ITC-BT 10 la nostra habitatge, com té una superfície superior a 160 m
2
, tindrà una 

electrificació elevada, la qual com a mínim haurà de tenir una potencia de 9.200 W. Però en aquest cas, 

ja que la nostre habitatge te una superfície de 526 m
2
, considerarem que tindrem una potencia total de 

18.400 W. Per tant la nostra instal·lació elèctrica serà trifàsica. 

 

A partir d’aquests valors i la següent formula, obtindrem la intensitat necessària per a la línia 

general d’alimentació (LGA): 

I = P / (cos ƿ · V · √3) 

 

On I és la intensitat màxima. 

On P és la potencia màxima. 

On V és la tensió de servei. 

On cos ƿ és un factor de potencia (normalment 0,85) 

 

Per tant obtenim:  

I = 18.400 / (cos ƿ · 400 · √3) = 26,56 A 

 

 

 

Entrem a la taula 1: Intensitats admissibles (A) al aire 40 ºC. Número de conductors amb carga i 

naturalesa del aïllament, de la ITC-BT 19: 

 

 

Com tenim una intensitat de 26,56 A amb 2,5 mm
2
 ens compleix. 
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A continuació calcularem la secció dels cables de LGA, a través de la taula 1 de la ITC-BT 14: 

 

Per a la nostra potencia tenim que amb tres cables de 10 mm
2
 més un neutre de 10 mm

2
, amb 

aïllament 0,6 per cada KV unipolar no propagadors de flames, aniran en un tub de diàmetre 75 mm. 

 

Comprovem que amb aquestes dimensions la caiguda de tensió es igual o inferior al 0,5%, segons la 

ITC-BT 14: 

e = P · L / ( ү · S · V · ( V / 100 ) ) 

On e és la caiguda de tensió. 

On P és la potencia màxima. 

On L és la longitud de la línia. 

On ү és la conductivitat, en el nostre cas és de coure que equival a 56. 

On S és la secció del cable. 

On V és la tensió de servei. 

 

Per tant obtenim: 

e =  18.400 · 6 / ( 56 · 10 · 400 · 4) = 0,12 % 

Com ens compleix en la caiguda de tensió, la nostra LGA serà de 3 x 10 mm
2
 + neutre de 10 mm

2
. 

 

Pel que fa a l’interruptor general de maniobra (IGM), com tenim una potencia inferior als 90 KW, ha 

de ser de 160 A. El qual tindrà un comptador trifàsic, i a partir del qual els circuits seran monofàsics. 

 

Pel  que fa els circuits, haurem de tenir present les següents condicions dels circuit que es mostren 

en la taula 1: característiques elèctriques dels circuits de la ITC-BT 25:  

A de més hem de tenir en compte que en cada estància com a mínim haurem de tenir els punts 

d’utilització establerts en la taula 2 de la ITC-BT 25: 
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A continuació tenim un esquema de cada una de les plantes amb les habitacions: 

 

 

 

 

Planta Semisoterrani 

 

Planta Baixa 

 

Planta Primer Pis 

 

En la nostra habitatge haurem de tenir els següents circuits: 
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C.1. Il·luminació. 

C.2. Preses d’ús general, més l’extractor i el frigorífic. 

C.3. Cuina i forn. 

C.4. Rentadora, rentavaixella i caldera elèctrica. 

C.5. Preses de bany i cuina. 

C.8. Calefacció 

C.10. Assecadora. 

 

Resum dels punts d’utilització mínims per estància: 

Estància Sup. (m2) Punts llum Interruptors Base 16 A Base 25 A Tomes Calef. 

Garatge 23,36 2 2 2 - - 

Traster 1 34,36 1 1 1 - - 

Traster 2 17,14 1 1 1 - - 

Passadís 7,25 1 1 1 - 1 

Menjador 37,23 2 2 7 - 2 

Sala Estar 1 15,51 2 2 3 - 2 

Sala Estar 2 42,95 2 2 8 - 2 

Sala Estar 3 35,56 2 2 6 - 2 

Cuina 16,78 2 2 7 1 1 

Safareig 5,68 1 1 5 - 1 

Bany 6,36 1 1 1 - 1 

Lavabo 4,24 1 1 1 - 1 

Dormitori 1 18,73 2 2 2 - 2 

Dormitori 2 14,85 2 2 2 - 2 

Dormitori 3 15,24 2 2 2 - 2 

Dormitori 4 17,86 2 2 2 - 2 

  

 

A continuació tenim un quadre resum amb cada un dels circuits amb el nombre d’elements, la 

potencia màxima, els interruptors automàtics, la secció mínima dels cables i la caiguda de tensió 

màxima de cada un dels circuits: 

Circuit Numero 

elements 

Potencia 

presa (W) 

Interruptor 

auto. (A) 

Secció 

(mm2) 

Distancia 

màxima (m) 

e màx (%) 

C1.1 21 200 10 1,5 27,4 0,01 

C1.2 21 200 10 1,5 21,7 0,01 

C2.1 20 3.450 16 2,5 27,4 0,13 

C2.2 19 3.450 16 2,5 21,7 0,11 

C3.1. 1 5.400 25 6 7,6 0,46 

C4.1 3 3.450 20 4 12,77 0,25 

C5.1 4 3.450 16 2,5 13,12 0,31 

C5.2 4 3.450 16 2,5 15,8 0,37 

C8.1 21 5.750 25 6 27,4 0,08 

C.10 1 3.450 16 2,5 13,12 1,22 

 

S’ha de tenir en compte que per a calcular la caiguda de tensió s’ha pres els valors més 

desfavorables de cada un dels circuits. 

 

Per que fa a la presa de terra, entrarem a la taula 4: Valors mitjos aproximats de la resistivitat en 

funció del terreny de la ITC-BT 18. 

 

 En el nostre cas tenim uns terrenys cultivables, per tant tindrem un resistivitat de 50 ohm.m. 

 

El conducte serà un anell enterrat horitzontalment, serà de coure nu i tindrà una secció mínima de 4 

mm
2
, i tal i com determina la ITC-BT 25,  

 

A traves de la taula 5: Formules per estimar la resistència de terra en funció de la resistivitat del 

terreny i les característiques del elèctrode de la ITC-BT 25, es determinarà la longitud del conductor: 
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R = 2 · ƿ/L 

L = 2 · ƿ/R 

L = 2 · 50 / 37 = 2,7 m 

Per tant el nostre conducte entrat haurà de tenir una longitud de 2,70 metres. 

Instal·lació de ventilació 
Per tal d’efectuar una correcta instal·lació es complirà les exigències establertes en el CTE-DB-HS3: 

Qualitat de l’aire interior. 

 

En la taula 2.1. Caudals de ventilació mínims exigits, trobem les següents exigències: 

 

Per tant obtenim que els caudals mínims hauran de ser: 

Dormitoris: 5 per 2 ocupants, que serà igual a qv = 10 l/s, cada un dels dormitoris. 

Sala d’estar i menjador: 3 per 4 ocupants, que serà igual a qv = 12 l/s, cada una de les cambres. 

Lavabos i banys: serà igual a qv = 15 l/s, cada una de les cambres. 

Cuina: 2 per 19,69 m
2
 es igual a 39,38, per tant, com es major, qv = 50 l/s. 

 

El CTE determina que els dormitoris, sales d’estar i menjadors han de disposar d’obertures 

d’admissió, així com obertures de pas que comuniquin amb les cambres humides, les quals hauran de 

disposar d’obertures d’extracció. A continuació tenim els esquemes de ventilació interna de la 

habitatge: 

Planta semisoterrani: 

 

Planta baixa: 

 

Planta pis: 
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Pel que al dimensionat d’obertures de ventilació, haurem de complir amb les exigències 

determinades en la taula 4.1. Àrea efectiva de les obertures de ventilació d’un local en cm2
: 

 

 

Obertures d’admissió: 

Dormitoris: 4 · qv = 4 · 10 = 40 cm
2
, en aquests cas totes les obertures tenen una superfície major a 

40 cm
2
, per tant totes compleixen l’àrea mínima. 

Sala d’estar i menjador: 4 · qv = 4 · 12 = 48 cm
2
, en aquests cas totes les obertures tenen una 

superfície major a 48 cm
2
, per tant totes compleixen l’àrea mínima. 

 

Obertures d’extracció: 

Bany i lavabos: : 4 · qv = 4 · 15 = 60 cm
2
, en aquests cas haurem de col·locar una obertura, la qual 

tindrà com a mínim una àrea de 60 cm
2
. Per tant col·locarem un conducte de diàmetre 10 cm. 

Cuina: : 4 · qv = 4 · 50 = 200 cm
2
, en aquests cas haurem de col·locar una obertura, la qual tindrà 

com a mínim una àrea de 200 cm
2
. Per tant col·locarem un conducte de diàmetre 16 cm. 

 

Obertures de pas: 

En aquest cas totes les portes son de com a mínim 80 cm d’amplada, per tant compleixen totes amb 

l’àrea mínima exigida. 

 

Pel que fa els conductes d’extracció, seran d’extracció mecànica , el CTE només ens obliga a 

col·locar un conducte d’extracció mecànica en la cuina, el qual per dimensionar-lo hem d’aplicar la 

següent formula: 

S > 2,5 · qvt 

On qvt és la suma de tots els caudals que passaran per aquest conducte, en aquest cas només 

tindrem el caudal de la cuina, per tant: 

S > 2,5 · 50 

S > 125 cm
2
 

 

Per tant el nostre conducte d’extracció mecànica tindrà un diàmetre de 15 cm. 

 

 

 

Instal·lació de telecomunicacions 
Per tal d’efectuar una correcta instal·lació es complirà les exigències establertes en el ICT. En el 

nostre cas tindrem un recinte de instal·lació de telecomunicacions únic (RITU), ja que tenim una 

habitatge unifamiliar inferior a tres plantes pis més planta baixa. 
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Aquesta normativa (ICT) ens indica que com a mínim a d’haver: 

� En les estàncies principals: 

o 2 x RT de CPT 

o 1 x RT de cables coaxials per a serveis TBA 

o 1 x RT de cables coaxials per a serveis RTV 

 

� Resta d’estàncies excepte banys i trasters: 

o 1 x RT de CPT 

o 1 x RT de cables coaxials per a serveis RTV 

 

� A prop del PAU: 

o Registre per a presa configurable. 

  


